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1 INTRODUÇÃO 

 

A ARIS, por meio da sua equipe técnica, realizou no dia 16/04/2014, fiscalização no 

Sistema de Abastecimento de Água do município de Correia Pinto, que é operado pela 

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN. 

Os objetivos da ação de fiscalização, conforme definidos na Resolução Normativa/ARIS 

n.002, de 25 de agosto de 2011, art. 3º incisos I a IV foram: 

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. 

Ressalta-se que esta primeira etapa de fiscalização foi de escopo reduzido, isto é, foi 

centrada somente nos elementos principais do sistema de abastecimento de água (captação, 

adução, ETA, reservatórios, almoxarifados e unidade de atendimento ao usuário). Ainda, não 

foram foco desta fiscalização os sistemas alternativos coletivos isolados de abastecimento de 

água. 

Ao final deste relatório foi elaborado um cronograma de adequação das não 

conformidades, com prazos a serem cumpridos pelo prestador, sob pena de aplicação de multa e 

outras infrações. 

Participaram da ação de fiscalização: o Engenheiro Sanitarista e Ambiental Cristiano 

Maluf, CREA/SC n. 099.180-9 e a Engenheira Sanitarista e Ambiental Letícia Gazola, 

CREA/SC 098.468-8. 

A abertura da fiscalização ocorreu na Prefeitura de Correia Pinto. Além da equipe da 

ARIS, participaram da reunião de abertura o Prefeito de Correia Pinto Sr. Vânio Forster, e o Sr. 

Gilmar Nilson de Souza (CASAN). 

Após a reunião de abertura o Sr. Vânio Forster (Prefeitura), o Sr. Gilmar Nilson de Souza 

(CASAN) e o Sr. Francisco Carlos Garcia (CASAN) acompanharam a equipe de fiscalização da 

ARIS. 
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2 ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

O município de Correia Pinto se consorciou à ARIS por meio da Lei Municipal n. 

1841/2013, de 23 de agosto de 2013. Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios 

consorciados com a ARIS estão amparados, principalmente, nas seguintes legislações vigentes: 

Tabela 01: Principais leis, decretos, resoluções e portarias que norteiam às fiscalizações realizadas pela ARIS. 

LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO 

Lei federal n. 

11.445/2007 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de 

saneamento básico e dá outras providências. 

Decreto federal n. 

7.217/2010 

Regulamenta a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico, e dá outras providências. 

Resolução CONAMA 

n. 357/2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e 

dá outras providências. 

Resolução CONAMA 

n. 396/2008 

Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas 

subterrâneas e dá outras providências. 

Resolução CONAMA 

n. 430/2011 

Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a 

Resolução n. 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA. 

Portaria MS n. 

2914/2011 

Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

 

Portaria MS n. 

443/BSB/ 1978 

Estabelece os requisitos sanitários mínimos a serem obedecidos no projeto, construção, 

operação e manutenção dos serviços de abastecimento público de água para consumo 

humano, em obediência ao disposto no artigo 9° do Decreto n. 79.367 de 09 de março de 

1977. 

Resolução ARIS n. 

001/2011 

Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário. 

Resolução ARIS n. 

002/2011 

Procedimentos de Fiscalização de Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e de 

Esgotamento Sanitário, de Aplicação de Penalidades e Dá Outras Providências. 

Resolução ARIS n. 

003/2011 

Penalidades Aplicáveis aos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e de 

Esgotamento Sanitário. 

Resolução ARIS n. 

004/2012 

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. 

 

Além do enquadramento legal citado na tabela acima, a ARIS utiliza como base diversas 

normas técnicas da ABNT. 
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3 IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA 

 

ARIS – AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO 

 

Rua Santos Saraiva, n. 1546, Estreito, Florianópolis/SC. CEP: 88070-101. 

Fone: (48) 3954-9100. 
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4 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR 

 

CASAN – COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO: 

MATRIZ:  

Rua Emílio Blum, nº 83. Centro, Florianópolis/SC. 

PABX Geral: (048) 3221-5000 e Fax Geral: (048) 3221-5044. 

CEP: 88.020-010 - Caixa Postal: 83. 

 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE NEGÓCIOS SUL/SERRA:  

Rua XV de Novembro, n. 205. Centro, Criciúma/SC. 

PABX GERAL: (048) 3461-7000. 

CEP: 88.801-140. 

 

AGÊNCIA DE CORREIA PINTO: 

Rua Tancredo Neves, n. 1045. Centro, Correia Pinto/SC. 

Fone: (49) 3243-1115 

CEP: 88.535-000. 
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5 UNIDADES DO SAA FISCALIZADAS 

 

ESCRITÓRIO:  

- Localizado na Avenida Tancredo Neves 1045. 

 
Imagem 1: Escritório Comercial da CASAN. 

 

CAPTAÇÃO:  

- CAPTAÇÃO SUPERFICIAL:  

- Ponto de captação de água: localizado no Rio das Pombas, na Estrada Municipal 

de acesso ao parque de exposição, nas proximidades da Estação de Recalque de 

Água Bruta – ERAB. A captação é realizada por gravidade, através de uma 

tubulação com crivo até o poço de água bruta. Esta tubulação interliga a tomada 

d’água à Estação de Recalque de Água Bruta – ERAB. 

 
Imagem 2: Ponto de captação de água no Rio das Pombas. 
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- CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POR POÇO:  

- Poço 01 de captação de água: localizado na Rua José Maria Proença, junto à 

ERAT 03. 

 
Imagem 3: Poço 01. 

 

ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA - ERAB: 

- Estação de Recalque de Água Bruta – ERAB: localizada nas proximidades da 

Captação, junto à Estação de Tratamento de Água – ETA. A ERAB possui uma 

motobomba submersa no poço, havendo uma motobomba reserva guardada. 

 
Imagem 4: ERAB. 

 

TRATAMENTO:  

- Estação de Tratamento de Água – ETA: localizada junto à ERAB, com três 

Sistemas convencionais, ETA (parte 1), ETA (parte 2) e ETA (parte 3), todas 

compactas metálicas, compostas cada uma por 01 (uma) unidade de mistura 

completa onde é feita a mistura de policloreto de alumínio (PAC), 01 (um) 
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floculador, 01 (um) decantador e 01 (um) filtro de areia do tipo rápido de duplo 

fluxo. 

  
Imagem 5: ETA (parte 1) à esquerda e ETA (parte 2) à 

direita. 
Imagem 6: ETA (parte 3). 

 

ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA TRATADA - ERAT:  

- ERAT 01: localizada junto à ETA. Recalca água para o Reservatório R1 e para o 

Reservatório R2. Possui três motobombas, com duas em funcionamento e uma 

reserva; 

- ERAT 02: localizada no bairro São Pedro. Possui duas motobombas que 

funcionam alternadamente; 

- ERAT 03: localizada na Rua José Maria Proença, e possui uma motobomba. 

 
 

Imagem 7: ERAT 01. Imagem 8: ERAT 01. 
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Imagem 9: ERAT 02. Imagem 10: ERAT 03. 

 

RESERVATÓRIOS: 

- Reservatório R1: localizado na Rua México, bairro São João, sendo um 

reservatório em concreto com capacidade de reservação de 250 m3 de água, 

interligado ao Reservatório R2; 

- Reservatório R2: localizado junto ao Reservatório R1, interligado a este, sendo 

um reservatório em concreto com capacidade de reservação de 450 m3 de água; 

- Reservatório R3: localizado na Rua Luiz de Camões, bairro São Pedro, sendo 

um reservatório elevado em concreto com capacidade de reservação de 50 m3 de 

água; 

 
 

Imagem 11: Reservatório R1 e Reservatório R2. Imagem 12: Reservatório R3. 
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DISTRIBUIÇÃO: 

- Booster 01: localizado na BR 116, área industrial. 

 
Imagem 13: Booster 01. 

 

6 CONSTATAÇÕES 

 

Quanto ao ESCRITÓRIO COMERCIAL DA CASAN: 

Foi constatado que: 

- Há identificação do local; 

- Há exposição do horário de funcionamento e telefones para contato no local; 

- Está disponível no local cópia do Relatório de Fiscalização da ARIS, do Código de 

Defesa do Consumidor, e das Resoluções da ARIS; 

- Não foi constatada a existência no escritório do adesivo de identificação da ARIS como 

responsável pela regulação e fiscalização dos serviços da Operadora. 

  
Imagem 14: Escritório da CASAN. Imagem 15: Escritório da CASAN. 
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Imagem 16: Escritório da CASAN. Imagem 17: Documentos aos usuários no Escritório. 

 

Quanto às CAPTAÇÕES: 

Quanto à CAPTAÇÃO SUPERFICIAL: 

Foi constatado que: 

- Não há dispositivo de identificação do ponto de captação de água; 

- Não há perímetro sanitário definido no entorno do ponto de captação de água; 

- O entorno da tomada de água está em condições inadequadas de limpeza – há vegetação 

a ser aparada. 

  
Imagem 18: Ponto de captação superficial. Imagem 19: Ponto de captação superficial. 
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Quanto à CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA: 

Foi constatado que: 

- Há dispositivo de identificação do local; 

- Há dispositivo para medição dos níveis estático e dinâmico; 

- Possui laje sanitária; 

- Há cercamento no seu entorno; 

- Há acondicionamento de produtos químicos para tratamento de água, no Poço 01, de 

forma inadequada; 

- Há ausência de ficha química no interior da casa de química do Poço 01; 

- Há ausência de agitador mecânico para a solução de Fluossilicato de Sódio e 

Hipoclorito de Cálcio na casa de química do Poço 01; 

- Há somente uma tina, a qual é usada para a solução de Fluossilicato de Sódio e 

Hipoclorito de Cálcio; 

- Há somente uma bomba dosadora, a qual é usada para a dosagem de Fluossilicato de 

Sódio e de Hipoclorito de Cálcio. 

  
Imagem 20: Entrada do Poço 01. Imagem 21: Poço 01. 
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Imagem 22: Poço 01. Imagem 23: Casa de química do Poço 01. 

 

 
Imagem 24: Casa de química do Poço 01. 

 

Quanto à ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA - ERAB: 

Foi constatado que: 

- A pintura da ERAB e de seus equipamentos está em estado inadequado de conservação; 

- Não há dispositivo de identificação (placa ou pintura) da ERAB. 
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Imagem 25: ERAB. Imagem 26: ERAB. 

 

Quanto ao TRATAMENTO: 

Foi constatado que: 

- Há placa de identificação da ETA; 

- Há cerca de proteção no entorno da ETA; 

- Há macromedidor instalado após a etapa de filtração; 

- O depósito de cloro está em desacordo com a NBR 12.216/1992; 

- No pátio da ETA há sacas de areia do filtro e tambores vazios de flúor dispostos 

inadequadamente e expostos às intempéries climáticas; 

- A tecnologia do equipamento laboratorial utilizado nas análises de cor é defasada; 

- A tampa do tanque de contato não possui vedação adequada; 

 
 

Imagem 27: ETA. Imagem 28: ETA. 
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Imagem 29: ETA. Imagem 30: ETA. 

  
Imagem 31: ETA. Imagem 32: ETA. 

 

- O sistema de dosagem de produtos químicos está instalado de forma improvisada – há 

dutos condutores de soluções químicas sem calha de proteção e condução e expostos às 

intempéries climáticas; 

- Não há tratamento e/ou destinação adequada dos subprodutos gerados na ETA; 

- A calha de coleta de água de lavagem do filtro e de descarte do lodo do flocodecantador 

não possui gradeamento, podendo causar acidentes; 

- Os produtos químicos possuem prazo vigente; 

- As fichas dos produtos químicos utilizados na ETA encontram-se no local; 

- Existem tinas do PAC no pátio da ETA, dispostas inadequadamente e expostas às 

intempéries climáticas. 
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Imagem 33: ETA. Imagem 34: ETA. 

 
 

Imagem 35: ETA. Imagem 36: Equipamento da ETA. 

 
 

Imagem 37: Produtos da ETA. Imagem 38: Ficha química dos produtos da ETA. 
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Imagem 39: ETA. Imagem 40: ETA. 

 

Quanto às ESTAÇÕES DE RECALQUE DE ÁGUA TRATADA – ERAT’s: 

Quanto à ERAT 01: 

Foi constatado que: 

- Não há dispositivo de identificação da ERAT 01; 

- A pintura dos equipamentos da ERAT 01 está em estado inadequado de conservação; 

- Há fiações elétricas expostas na ERAT 01 podendo causar acidentes; 

- As motobombas da ERAT 01 estão sem proteção fixa ou móvel, podendo causar 

acidentes. 

 
 

Imagem 41: ERAT 01. Imagem 42: ERAT 01. 
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Imagem 43: ERAT 01. Imagem 44: ERAT 01. 

 

Quanto à ERAT 02: 

Foi constatado que: 

- Há dispositivo de identificação da ERAT 02; 

- Há infiltrações na parede do reservatório da ERAT 02; 

  
Imagem 45: ERAT 02. Imagem 46: ERAT 02. 

  
Imagem 47: ERAT 02. Imagem 48: ERAT 02. 
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Imagem 49: ERAT 02. Imagem 50: ERAT 02. 

 

Quanto à ERAT 03: 

Foi constatado que: 

- Há dispositivo de identificação da ERAT 03; 

- Não há conjunto motobomba reserva na ERAT 03; 

 

  
Imagem 51: ERAT 03. Imagem 52: ERAT 03. 
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Imagem 53: ERAT 03. 

 

Quanto aos RESERVATÓRIOS: 

Quanto aos RESERVATÓRIOS R1 e R2: 

Foi constatado que: 

- Há dispositivo de identificação do Reservatório R1 e do Reservatório R2; 

- Há cercamento no entorno; 

- Não há dispositivo indicador do nível de água do Reservatório R1 e do Reservatório R2; 

- Os Reservatórios R1 e R2 apresentam infiltrações; 

- Não há sistema macromedidor de água instalado junto à entrada e/ou saída dos 

Reservatórios R1e R2; 

- Não há guarda corpo na cobertura dos Reservatórios R1 e R2; 

- As escadas de acesso à cobertura dos Reservatórios R1 e R2 não possuem guarda corpo; 

- Há tubulações espalhadas no pátio dos Reservatórios R1 e R2. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 RF – SAA – CORREIA PINTO – 001 22/32 
 

 

  
Imagem 54: Reservatório R1 e Reservatório R2. Imagem 55: Reservatório R1 e Reservatório R2. 

  
Imagem 56: Reservatório R1. Imagem 57: Reservatório R1. 

 
 

Imagem 58: Reservatório R2. Imagem 59: Inexistência de régua de nível. 
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Imagem 60: Reservatório R1 e Reservatório R2. Imagem 61: Reservatório R1. 

  
Imagem 62: Reservatório R2. Imagem 63: Reservatório R2. 

  
Imagem 64: Reservatório R1. Imagem 65: Reservatório R1. 
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Quanto ao RESERVATÓRIO R3: 

Foi constatado que: 

- Há dispositivo de identificação do Reservatório R3; 

- Há cercamento no entorno do Reservatório R3; 

- Falta de escada até próximo ao nível do solo do Reservatório R3; 

- Não há dispositivo indicador do nível de água do Reservatório R3; 

- Não há sistema macromedidor de água instalado junto à entrada e/ou saída do 

Reservatório R3; 

- Não há guarda corpo na cobertura do Reservatório R3. 

  
Imagem 66: Reservatório R3. Imagem 67: Reservatório R3. 

   

Quanto à DISTRIBUIÇÃO: 

Quanto ao BOOSTER 01: 

Foi constatado que: 

- Há dispositivo de identificação do Booster 01; 

- Há cercamento no entorno do Booster 01; 

- Há controle de pressões no Booster 01; 

- O Booster 01 possui inversor de frequência. 
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Imagem 68: Entorno do Booster 01. Imagem 69: Booster 01. 

  
Imagem 70: Booster 01. Imagem 71: Booster 01. 

 
Imagem 72: Booster 01. 
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Quanto aos CONTROLES E PROCEDIMENTOS: 

Foi constatado que: 

- Não há planta de pressões da rede de abastecimento de água; 

- Não há anotação de responsabilidade técnica junto ao conselho de classe do responsável 

pelo sistema de abastecimento de água; 

- Não há planos de emergência e contingência para o sistema de abastecimento de água; 

- Não há outorga de uso da água dos mananciais supridores do SAA; 

- Não há licenciamento ambiental do SAA; 

- Não há plano de limpeza de reservatórios; 

- Não há plano de limpeza do tanque de contato; 

- Não há cadastro georreferenciado das unidades do SAA. 
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7 DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DE ÁGUA (SISARIS) 

 

Conforme Instrução/Diretor Geral da ARIS n. 002/2012, que estabelece a obrigatoriedade 

do preenchimento e encaminhamento das informações do Sistema de Informações sobre 

Saneamento (SISARIS) e da Planilha de Informações Cadastrais do Sistema de Abastecimento 

de Água pelos prestadores de serviços à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – 

ARIS, fica determinado que sejam encaminhadas a esta Agência as informações do SISARIS – 

módulo SAA, de preferência desde dezembro de 2013, uma vez que a cada final de ano, a ARIS 

elabora relatório anual das informações do SISARIS. Os arquivos preenchidos devem ser 

remetidos por e-mail no endereço eletrônico sisaris@aris.sc.gov.br em no máximo 30 (trinta) 

dias a contar do recebimento deste. 

 

O que é o SISARIS? 

O Sistema de Informações sobre Saneamento da ARIS – SISARIS é um banco de dados 

desenvolvido pela ARIS em ambiente simples e funcional, utilizando-se da ferramenta 

Excel, para que o prestador informe facilmente os valores dos parâmetros básicos diários, 

mensais, trimestrais, semestrais e anuais sobre a qualidade da água, e encaminhe à ARIS, 

conforme Instrução/Diretor Geral da ARIS nº 002/2012, que estabelece a obrigatoriedade 

do preenchimento e encaminhamento das informações do Sistema a de Informações sobre 

Saneamento. 

A ARIS, por meio do SISARIS, tem como objetivo o acompanhamento das informações 

sobre a potabilidade da água, para o necessário controle e fiscalização, sempre em 

parceria com os prestadores de serviços e os Municípios. 
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8 CRONOGRAMA DE ADEQUAÇÕES 

 

Na tabela abaixo constam as não conformidades verificadas durante a fiscalização e os 

respectivos prazos para as ações corretivas. 

Tabela 02: Não conformidades constatadas no SAA e prazo para ações corretivas. 

RF-SAA-CORREIA PINTO-001 

ITENS NÃO CONFORMIDADES 

PRAZO 

FINAL PARA 

ADEQUAÇÃO  

01 
Não foi constatada a existência no escritório do adesivo de identificação da ARIS como 

responsável pela regulação e fiscalização dos serviços da Operadora. 
Imediato 

02 

- Não há dispositivo de identificação do ponto de captação superficial de água. 

- O entorno da tomada de água da captação superficial está em condições inadequadas de 

limpeza – há vegetação a ser aparada. 

- Há acondicionamento de produtos químicos para tratamento de água, no Poço 01, de 

forma inadequada. 

60 dias 

03 Não há perímetro sanitário definido no entorno do ponto de captação superficial de água 150 dias 

04 Há ausência de ficha química no interior da casa de química do Poço 01. 60 dias 

05 

- Há ausência de agitador mecânico para a solução de Fluossilicato de Sódio e Hipoclorito 

de Cálcio na casa de química do Poço 01. 

- Há somente uma tina na casa de química do Poço 01, a qual é usada para a solução de 

Fluossilicato de Sódio e Hipoclorito de Cálcio. 

- Há somente uma bomba dosadora no Poço 01, a qual é usada para a dosagem de 

Fluossilicato de Sódio e de Hipoclorito de Cálcio. 

150 dias 

06 Não há dispositivo de identificação (placa ou pintura) da ERAB. 60 dias 

07 A pintura da ERAB e de seus equipamentos está em estado inadequado de conservação. 150 dias 

08 

- No pátio da ETA há sacas de areia do filtro e tambores vazios de flúor dispostos 

inadequadamente e expostos às intempéries climáticas. 

- Existem tinas do PAC no pátio da ETA, dispostas inadequadamente e expostas às 

intempéries climáticas. 

60 dias 

09 A tecnologia do equipamento laboratorial utilizado nas análises de cor é defasada. 150 dias 

10 Não há tratamento e/ou destinação adequada dos subprodutos gerados na ETA. 360 dias 

11 
A calha de coleta de água de lavagem do filtro e de descarte do lodo do flocodecantador 

não possui gradeamento, podendo causar acidentes. 
150 dias 
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12 

- O depósito de cloro está em desacordo com a NBR 12.216/1992. 

- A tampa do tanque de contato não possui vedação adequada. 

- O sistema de dosagem de produtos químicos está instalado de forma improvisada – há 

dutos condutores de soluções químicas sem calha de proteção e condução e expostos às 

intempéries climáticas. 

150 dias 

13 Não há dispositivo de identificação da ERAT 01. 60 dias 

14 
- A pintura dos equipamentos da ERAT 01 está em estado inadequado de conservação. 

- Há infiltrações na parede do reservatório da ERAT 02. 
150 dias 

15 

- Há fiações elétricas expostas na ERAT 01 podendo causar acidentes. 

- As motobombas da ERAT 01 estão sem proteção fixa ou móvel, podendo causar 

acidentes. 

150 dias 

16 Não há conjunto motobomba reserva na ERAT 03. 150 dias 

17 

- Não há dispositivo indicador do nível de água do Reservatório R1 e do Reservatório R2. 

- Não há dispositivo indicador do nível de água do Reservatório R3. 

- Os Reservatórios R1 e R2 apresentam infiltrações. 

150 dias 

18 

- Não há sistema macromedidor de água instalado junto à entrada e/ou saída dos 

Reservatórios R1 e R2. 

- Não há sistema macromedidor de água instalado junto à entrada e/ou saída do 

Reservatório R3. 

150 dias 

19 

- Não há guarda corpo na cobertura dos Reservatórios R1 e R2. 

- As escadas de acesso à cobertura dos Reservatórios R1 e R2 não possuem guarda corpo. 

- Não há guarda corpo na cobertura do Reservatório R3. 

- Falta de escada até próximo ao nível do solo do Reservatório R3. 

60 dias 

20 Há tubulações espalhadas no pátio dos Reservatórios R1 e R2. 60 dias 

21 Não há planta de pressões da rede de abastecimento de água. 360 dias 

22 
Não há anotação de responsabilidade técnica junto ao conselho de classe do responsável 

pelo sistema de abastecimento de água. 
90 dias 

23  Não há planos de emergência e contingência para o sistema de abastecimento de água. 90 dias 

24    Não há outorga de uso da água dos mananciais supridores do SAA. 270 dias 

25  Não há licenciamento ambiental do SAA. 270 dias 

26 Não há plano de limpeza de reservatórios. 90 dias 

27   Não há plano de limpeza do tanque de contato. 90 dias 

28 Não há cadastro georreferenciado das unidades do SAA. 270 dias 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

Diante do marco regulatório dos serviços de saneamento básico e sabendo das 

dificuldades enfrentadas pelos prestadores de serviços nesta nova fase, as atividades de regulação 

e fiscalização realizadas pela ARIS buscam apontar melhorias necessárias nos sistemas de 

abastecimento de água. 

As não conformidades apontadas pela ARIS demonstram a importância da agência 

reguladora no cenário do saneamento, que deve atuar de forma independente e técnica, a fim de 

colaborar para a melhoria dos serviços prestados ao cidadão.  

Na primeira fiscalização do Sistema de Abastecimento de Água do município de Correia 

Pinto, a ARIS constatou a existência de 28 não conformidades. Dentre às não conformidades 

existentes é possível destacar a inexistência de planos de emergência e contingência que 

contemplem a integridade do sistema, os quais possuem o objetivo de manter o abastecimento de 

água com garantia de qualidade em situações de emergência e em condições anormais de 

operação. 

Quanto à qualidade da água, salienta-se a importância do cumprimento integral da 

Portaria/MS n. 2.914/2011. 

Sob a perspectiva dos riscos à saúde, é importante a prática de ações articuladas entre o 

prestador e a vigilância sanitária, sem prejuízo das atribuições e responsabilidades dos órgãos 

ambientais e de gestão dos recursos hídricos.  

Ressalta-se a importância de manter profissionais especializados e habilitados 

tecnicamente, para que o sistema de tratamento de água esteja sempre em conformidade e com 

soluções imediatas ao surgimento de imprevistos. 

Adverte-se, por fim, para a importância de serem sanadas as não conformidades 

elencadas no presente Relatório de Fiscalização. Eventuais prazos concedidos pela Direção Geral 

da ARIS, constantes do Cronograma de Adequações, não afastam a responsabilidade do 

prestador de serviços em acompanhar diariamente a manutenção da segurança e qualidade do 

sistema, especialmente no que toca à segurança do trabalho e à potabilidade de água. 

O prestador deve manter cópia do presente Relatório de Fiscalização junto ao 

escritório local, à disposição para consulta pública dos usuários. 
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Remete-se cópia do presente relatório ao Prefeito de Correia Pinto e ao Presidente da 

CASAN, estando este disponível para consulta pública no site da ARIS. 

 

 

 

Florianópolis, 23 de maio de 2014. 

 

 

 

 

 

Cristiano Maluf 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

CREA/SC 099.180-9 

Letícia Gazola 
Engenheira Sanitarista e Ambiental 

CREA/SC 098.468-8 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 RF – SAA – CORREIA PINTO – 001 32/32 
 

 

10 ANEXOS 

 

Termos de abertura e de encerramento 

ART 

 

 

 


