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1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR
Agência Reguladora: Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado do Pará
Endereço: Rua dos Pariquis, 1905 – Batista Campos – Belém-Pará – CEP 66.033-110
Telefone: (91) 3242-1942 / 3242-2455
E-mail: ouvidoria@arcon.pa.gov.br / gts@arcon.pa.gov.br
2. IDENTIFICAÇÃO DA PRESTADORA:
Empresa: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
Endereço: Rodovia Santarém – Cuiabá, Km 04, S/N – Bairro Esperança – Santarém-PA - CEP 68040-400
Telefone: (93) 3523-2779 / 3533-7850
E-mail: ouvidoria@cosanpa.pa.gov.br
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALZAÇÃO
Tipo de Fiscalização
Inicial:______
Acompanhamento: Sim
Unidade Fiscalização
Unidade/Área/Setor da Concessionária/Responsável
End: Rodovia Santarém-Cuiabá, Km 04, S/N - Bairro Esperança
Telefone: (93) 3532-2779
Contato: Adalberto Anequino
Gestora do Contrato de Programa: Renata Maneshy
Localidade
Sistema de abastecimento de água de água fiscalizados:
Complexo Irurá; Caranazal; Elcione, Livramento, Mendonça Furtado e
Residencial Salvação
Escopo
Comunicação
à
COSANPA e P. M. de
Santarém
Período da Fiscalização
Fundamentação Legal

Sistema de Abastecimento de Água-Técnico Operacional e Comercial
Ofício GAB nº 100 /2021, de 01.06.2021 (COSANPA) e 101/2021, de
01.06.2021 (P.M. de Santarém).
14 a 18 de junho 2021
Lei Federal nº 11.445/2007;
Decreto Federal nº 7217/2010;
Lei Estadual nº 7.731/2013;
Lei Federal nº 14.026/2020;
Portaria Consolidada GM/MS Nº 05/2017;
Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor)
Decreto Federal nº 1.254/94 (Regulamenta a Convenção da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) nº 155 – Segurança e
Saúde dos Trabalhadores e Meio Ambiente do Trabalho.
Convênio de Cooperação Federativa celebrado entre o Estado do Pará
e o Município de Santarém em 04/10/2011.
Contrato de Programa nº 01/2013, firmado entre a Prefeitura
Municipal de Santarém e a Companhia de Saneamento do Pará.
Termo de Convênio para Regulação e Fiscalização firmado em
16.08.2016, entre a Prefeitura Municipal de Santarém e ARCON-PA.
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4. INTRODUÇÃO
Este relatório detalha ação de fiscalização direta realizada pela Agência de Regulação e Controle
de Serviços Públicos – ARCON-PA , de acordo com a localidade e escopos selecionados , em
cumprimento dos termos estabelecidos no Contrato de Programa COSANPA n° 01/2013,
firmado entre o Município de SANTARÉM e a Companhia de Saneamento do Pará para prestação
de serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário na área
urbana do município, podendo também contemplar outros aglomerados urbanos, nos termos
definidos em aditivo contratual, em consonância com a Lei Autorizativa Municipal nº 18.745, de
04 de outubro de 2011 e com dispensa de licitação fundamentada no art. 24 , Inciso XXVI, e
observados os procedimentos previstos no art. 26, ambos da Lei 8.999/93. O objetivo desta ação
de fiscalização é realizar um diagnóstico das condições técnicas, operacionais e comerciais e
determinar o grau de conformidade do sistema fiscalizado, levando-se em consideração os
requisitos de qualidade que o serviço deve oferecer, em concordância com as legislações
pertinentes, dando ênfase à verificação do cumprimento, pela Prestadora (COSANPA), das metas
estabelecidas no citado Contrato de Programa, pelo prazo de 20 (vinte) anos.
A produção de água estimada captada em 21 (vinte e um) poços, conforme mencionado no
Plano de Saneamento Básico na área urbana do Município foi de 3.220m³/h, não havendo
medições efetivas nos poços instalados que abastecem todos os sistemas, atendendo
aproximadamente 75% a área urbana de Santarém. O Plano de Saneamento Básico menciona,
ainda, outros 19 (dezenove) microssistemas, construídos pela Prefeitura, FUNASA, Associações
de Moradores, etc.), não recebidos pela Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA),
funcionando precariamente e sem tratamento adequado.
5. METODOLOGIA
A metodologia para desenvolvimento das ações compreendeu os procedimentos de vistoria
técnica, levantamentos de campo, aplicação de questionários (check list), análise e avaliação
documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema, identificação e frequência de
ocorrências.
A vistoria foi acompanhada pelo Coordenador Operacional da Unidade, IVAN SILVA, que se
encarregou de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamentos.
5.1 Cronograma de trabalho
PERÍODO 14/JUNHO
Segunda-feira
Manhã
------- --

Tarde

Reunião

15/JUNHO
Terça-feira
Aplicação de
questionários,
Vistoria de
sistema Irurá,
Registro de
fotos.
de Vistoria

16/JUNHO
Quarta feira
Vistoria de
Sistema
Livramento e
Registro de
fotos.

de Vistoria

17/JUNHO
Quinta-feira
Vistoria de
Sistema
Caranazal e
Registro de
fotos.

de Vistoria

18/JUNHO
Encerramento
com
as
considerações
sobre a ação
da
fiscalização.

de
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abertura às 16h,
após a chegada
no
Município.
Com o Gestor e
Coordenadores,
Coleta
de
informações
Inspeção
no
escritório.

sistema Irurá e
Aeroporto
Velho , Registro
de fotos.

sistema
Caranazal,
Registro de
fotos.

Sistema
Mendonça
-------------Furtado
e
Registro de
fotos.

5.2 Itens e Segmentos fiscalizados
Abaixo estão indicadas as áreas fiscalizadas, constando todos os itens e segmentos, os quais
orientaram os trabalhos de campo:
Área Fiscalizada
Item Fiscalizado
Segmento fiscalizado
Técnico-Operacional
Manancial/Captação
- Preservação ambiental
- Monitoramento de água
bruta
-Operação e manutenção
Estação de Tratamento (ETA)
- Laboratório
- Casa química
Estações Elevatórias (EEA)
- Operação e manutenção
Reservatórios
- Operação e manutenção
- Limpeza e desinfecção
- Controle de perdas
Adução
- Operação e manutenção
Rede de Distribuição
-Operação e manutenção
-Continuidade do abast.
- Controle de perdas
- Pressões disponíveis na rede
Equipamentos
- Segurança
Gerencial
Informações
sobre
os - Nível de universalização
Sistemas de Informações - Nível de perdas
Gerenciais
Controle
Qualidade da água distribuída - Qualidade físico-química da
à população
Água na saída da ETA
- Qualidade físico-química da
água na rede de distribuição
- Qualidade bacteriológica na
água na saída da ETA
- Qualidade bacteriológica na
água na rede de distribuição
Comercial
Controle da qualidade da água - Controle da qualidade da
distribuída à população
água na saída da ETA
- Controle da qualidade da
6

Escritório/Loja
Atendimento
Serviços Comerciais

água na rede de distribuição
de - Instalações físicas do
escritório
- Atendimento ao usuário
- Ligação de água
- Corte e Religação de água
- Faturamento
- Publicidade de informações
- Infrações dos usuários
- aplicação da tarifa social

6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE
6.1. ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS HUMANOS
No escritório local da empresa funcionam a Chefia de Núcleo, o Almoxarifado e o Atendimento ao
Público.
Estrutura administrativa local (Próprios e Terceirizados) – Solicitados por ofício
Item

Quantidade

Turnos de Trabalho

Dias da Semana

Função

Veículos – Solicitados por ofício
Tipo de Veículo

Quantidade

6.2 Unidades Operacionais Fiscalizadas
– Complexo Irurá
O sistema Irurá abrange a captação água por 04 (quatro) poços profundos (localizados no Irurá e
Santarenzinho), recebe também contribuições do sistema Caranazal e Bacabal, e ainda de poços
rasos (captação à vácuo por ponteiras), ainda utilizadas para a alimentação da adutora, com riscos
de contaminação, que direcionados aos reservatórios abastecem as redes de distribuição. Essa
captação não possui medição de produção, sendo apenas estimada.
Em 580m³/h, segundo consta na revisão do Plano de Saneamento (2020-2023). No sistema Irurá está
instalada uma Estação Elevatória com conjunto de 02 (duas) bombas que apresentam vazamentos e
pontos de corrosão (Fig. 01) e um poço de sucção para recalque para a rede da parte alta da cidade
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de Santarém. O reservatório apoiado existente no Irurá não apresenta condições de utilização por
falhas construtivas nas fundações. O tratamento na saída da estação é realizado por cloro gasoso
(Fig. 02). Os poços profundos do sistema não possuem placas de identificação (Fig. 03).
– Sistema Livramento
O sistema Livramento é constituído por 01 (um) poço profundo (PT-02) com instalação de horímetro,
vazão de 110m³/h (Bomba 65 HP), uma estação elevatória com 02 (duas) bombas, uma casa de
química, reservatório apoiado, um conjunto abrigado de cloro gasoso com (02) cilindros e 01(um
reservatório apoiado, construído em concreto armado, com capacidade de 3000m³. O sistema
encontra-se em operação de teste após a recuperação das edificações e instalação do poço PT-02.
– Sistema Caranazal
O sistema Caranazal é constituído por 01 (um) poço profundo (PT-03) sem instalação de horímetro,
com funcionamento 24h, vazão estimada de 210 m³/h (Bomba 75 HP) (Fig. 04), uma estação
elevatória com 02 (duas) bombas instaladas em abrigo de alvenaria, reservatório apoiado, de forma
circular, construído em chapas metálicas (Fig. 05), recebendo a água captada um tratamento com
Cloro Past. O reservatório de chapas de aço encontra-se mau estado de conservação (Fig. 06),
apresentando pontos de oxidação e tubulações com vazamentos (Fig. 07). No local foi constatada a
presença de animais domésticos (felinos). Os poços não apresentam placas de identificação.
– Sistema Elcione
O sistema Elcione é constituído por 02 (dois) poços profundos (PT-01 /CR) e (PT-02-Maracanã), sem
instalação de horímetro, com funcionamento 24h, vazão estimada de 460 m³/h (Bombas 140 HP),
uma estação elevatória com 02 (duas) bombas instaladas em abrigo de alvenaria, reservatório
apoiado, construído em concreto armado, recebendo a água captada um tratamento com Cloro Past.
O reservatório encontra-se mau estado de conservação e limpeza, apresentando evidências de
infiltrações e tubulações com pintura de proteção já desgastadas e com vazamentos nos registros.
No abrigo das bombas constatou-se a ausências de grade de proteção nas canaletas do piso (Fig. 08).
A casa de abrigo do operador, guarda de produtos químicos e banheiros necessitam de conservação
e limpeza (Fig. 09). Os quadros elétricos estão apresentando portas e grades pontos de oxidação
(Fig. 10 e 11). Os poços não apresentam placas de identificação.
– Sistema Salvação
O sistema Salvação é constituído por 02 (dois) poços profundos automatizados (PT-01) e (PT-02) sem
instalação de horímetro, com funcionamento 24h, vazão estimada de 200 m³/h (Bomba 65 HP),
reservatório circular em chapas metálicas, apoiado e captação de água com tratamento em Cloro
Past. O reservatório de chapas de aço recebeu reforço de fundação, por ter sido constatado
anteriormente durante fiscalização da equipe técnica da ARCON-PA, entretanto, sua base encontrase desprotegida por ausência de calçada de proteção para evitar carreamento de material do aterro
(Fig. 12 e 13), apresentando também pintura de proteção inadequada, e ainda ausência de tampa
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nas caixas de proteção do registro bem como falta de conservação da vegetação de proteção do
talude e limpeza do terreno (Fig. 14). Os poços não apresentam placas de identificação.
– Sistema Mendonça Furtado
O sistema Mendonça Furtado é constituído por 01 (um) poço automatizado profundo (PT-01) sem
instalação de horímetro, com funcionamento 24h, sem vazão estimada, com lançamento de água
captada diretamente na rede. Possui dispositivo para aplicação de tratamento com Cloro Past. O
quadro elétrico encontra-se instalado em abrigo construído em alvenaria, apresentando-se com
pintura desgastada (Fig. 15). O local e o poço não estão devidamente identificados e o terreno
apresenta ausência de capinação, pintura e limpeza (Fig. 16).
– Estações Elevatórias
Estações Elevatórias
Elevatória do Irurá
Elevatória do Livramento
Elevatória Caranazal
Elevatória Elcione

Quant. Conjunto Motor-Bomba
02
02
02
02

Função
Alimenta adutora de 800mm
Alimenta rede do Leste
Alimenta Irurá
Alimenta rede Oeste

- Reservatórios
Reservatório
Aeroporto Velho (REL)
Aeroporto Velho (RAP-1)
Livramento (RAP)
Elcione (RAP)
Salvação (REL)

Localização
Av. Frei Vicente
Av. Frei Vicente
Elcione – Rua B
Residencial Salvação

Função
Alimenta Setor 3 , 4 e Centro
Alimenta Setor 3 , 4 e Centro
Alimenta Setor Leste/Leo Santana
Alimenta Setor Oeste
Alimenta Setor Salvação

- Linhas de Adução:
Tipo de Adução
Adutora de aço 800 mm
Adutora de aço 400 mm

Extensão (M)
Não informada
Não informada

Função
Alimenta Aerop. Velho e RAP-1
RAP 2 e Centro

- Rede de Distribuição
As redes de distribuições, segundo informações do Coordenador Operacional , IVAN SILVA e consulta
ao Plano de Saneamento de Água e Esgotos de Santarém, as redes existentes foram instaladas com diversos
materiais em período diferentes (amianto, PVC e outros) para atender às expansões das redes para atender
ao crescimento da população sem registros confiáveis das tubulações instaladas e ramificadas sem
indicações das fontes de alimentação, apenas de conhecimento pelos operadores da rede e registros
precários na área urbana em anotações de campo. A distribuição é realizada sem controle de vazões nem
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pressões pela ausência de macromedição e medição de pressões na rede. Não existe efetiva divisão de
setores, havendo interconexões entre redes alimentadas por diferentes fontes, podendo ocasionar
problemas de baixas pressões e intermitências no abastecimento nas economias, motivo pelo qual vem
gerando reclamações dos usuários.
A prestadora (COSANPA) elaborou um mapa dividindo a cidade de Santarém em Zonas de
abastecimento, conforme anexo C, mas que não correspondem a uma setorização efetiva da rede de
distribuição.
7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS
Durante o período da fiscalização dos sistemas elencados foram levantados problemas nos
segmentos gerenciais, comerciais, operacionais, segurança e de conservação e limpeza, como também em
função das informações coletadas em reuniões com a equipe da Prestadora (COSANPA), e equipe do poder
concedente (Prefeitura Municipal de Santarém).
7.1 Área Fiscalizada: Técnico-Operacional
7.1.1. Unidades operacionais fiscalizadas
Complexo Irurá: Foram vistoriados o Escritório, Poços, Conjunto Elevatório, Almoxarifado
e Abrigo de Cloro Gasoso e Adutora.
- Escritório: Constituído de Salas para a administração da unidade, Laboratório e banheiros que se
apresentavam limpos e organizados. No local existe um pequeno laboratório que dificultam o
manuseio dos equipamentos (Fig. 17 e 18). Não foram apresentados laudos de análises da água
assinados por profissional habilitado (Fig. 19). A unidade não possui profissional contratado há mais
de dois anos, nem laboratório credenciado, somente um estagiário de engenharia sanitária
encontrava-se presente.
- Poços: Os poços não estão identificados e não possuem horímetro para controlar as horas de
funcionamento dos poços.
- Conjunto elevatório: O conjunto elevatório possui instaladas 02 (duas) bombas (Placas de
identificação não visíveis) (Fig. 20 e 21), falta pintura de proteção dos componentes das bombas do
dos quadros elétricos de comento (Fig. 22 e 23), fiação aparente, reservatório e poço de sucção sem
conservação e limpeza (Fig. 24).
- Almoxarifado: Falta de organização interna dos produtos estocados, havendo vazamento de óleo
lubrificante e resíduos de cloro no piso (Fig. 25 e 26). Não há instalação de canaleta de coleta de
produtos químicos na entrada no Almoxarifado, sendo o material de lavagem lançado livremente na
área externa do almoxarifado (Fig. 27).
- Abrigo de cloro gasoso: No abrigo foram encontrados (02) cilindros de 900kg, contendo cloro
gasoso. Não havia placa de identificação do abrigo e nem equipamento de proteção para inalação ou
10

chuveiro de emergência (Fig. 28 e 29). Não foi apresentada a ART- Anotação de Responsabilidade
Técnica das instalações de cloro gasoso ou Contrato de Manutenção.
- Adutora: A adutora principal na saída do conjunto elevatório não apresentava vazamento. Falta
revitalização da pintura de proteção (Fig. 30).
-Área patrimonial: A área do terreno apresenta delimitação frontal por muro e cerca, entretanto,
não existe placa indicativa de área restrita (Fig. 31 a 33). Falta conservação e limpeza nos acessos aos
equipamentos. Também foi encontrado no local animal doméstico (felino) (Fig. 34 a 38).
7.1.2 Sistema Livramento
- O Sistema Livramento foi vistoriado e constatado que foi totalmente recuperado após a instalação
do poço PT-01, com horímetro para controle do tempo de funcionamento do poço, mas não possui
macromedição na rede (Fig. 39), tendo sido instalado 02 (dois) cilindros para cloração gasosa no
abrigo (Fig. 40) e revitalização da pintura das edificações, muros e reservatório apoiado (3.000m³),
funcionado o sistema de forma de teste enquanto são observados os efeitos do lançamento nas
redes que alimentam o setor Leste da sede do Município de Santarém (Fig. 41). Na Casa de Química
estão abrigados os quadros elétricos de comando, mas não foi instalado o laboratório de análise
previsto para o local.
-Área patrimonial: A área do terreno apresenta delimitação frontal por muro e cerca. Encontrava-se
em bom estado de conservação e limpeza (Fig. 42 e 43).
7.1.3 Sistema Caranazal
- Poço: O poço PT-03 do Caranazal não possui placa de identificação nem horímetro para controle do
tempo de funcionamento e nem macromedição. A produção ainda é complementada por poços
rasos existentes no local. A captação é feita por 02 (dois) sistema sistemas de bombeamento à vácuo
com instalações elétricas precárias em abrigo cobertos (Fig. 44 e 45). O tratamento da água é
realizado por cloro past.
- Reservatório: O reservatório de chapas metálicas encontra-se em mau estado de conservação e
vazamentos na tubulação (Fig. 46).
- Abrigo de bombas: O conjunto elevatório possui 02 (duas) bombas instaladas, sendo uma reserva.
No abrigo das bombas foram encontrados resíduos de cloro e descartes de recipientes no terreno
(Fig. 48).
- Abrigo do operador: O abrigo do operador encontra-se em mau estado de conservação e banheiro
com instalações precárias e falta de equipamentos de segurança (Fig. 49).
- Área patrimonial: A área do terreno apresenta delimitação frontal por muro e cerca, entretanto,
não existe placa indicativa de área restrita. Falta de conservação e limpeza nos acessos aos
equipamentos (Fig. 50 e 51). Também foi encontrado no local animal doméstico (felino). Havia
descarte irregular de recipientes de produtos químicos no terreno, com sinais de queima (Fig. 47).
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7.1.4 Unidade da Mendonça Furtado
Poço: O poço PT-01 existente na Rua Mendonça Furtado não possui placa de identificação e
encontra-se numa área protegida por muros (Fig. 52). O poço não tem horímetro instalado, nem
macromedição na rede e funciona 24 horas com lançamento direto na rede de abastecimento local.
Esta forma de funcionamento pode acarretar alta pressão na rede nos horários de menor demanda e
provocar vazamento na rede. O tratamento da água é realizado com Cloro Past (Fig. 53).
Quadro elétrico: O quadro elétrico apresentada pintura de proteção desgastada pelo tempo.
Área patrimonial: A área do terreno está delimitada por muros de alvenaria e portões em perfis
metálicos e telas encontra-se sem placas de identificação.
7.1.5 Unidade Elcione (Rua B e Rua Maracanã)
- Poços: O poço PT-01, instalado no terreno situado na Rua B encontrava-se sem placa de
identificação. O poço PT-01, instalado na Rua Maracanã, não apresentava placa de identificação. O
tratamento da água é realizado com cloro PAST (Fig. 54 e 55).
- Abrigo dos Quadros Elétricos: O abrigo dos quadros elétricos do poço PT-01 (Rua B) encontra-se
em más condições de conservação.
- Estação elevatória (Rua B): No abrigo estão instaladas 02 (duas) bombas, sendo uma reserva. As
canaletas não apresentam grelhas de proteção.
- Reservatório Apoiado: O reservatório apoiado (Rua B) apresentação pontos de infiltração no
revestimento, havendo evidência de impermeabilização danificada. O medidor de nível tem
instalação improvisada, portanto, não há controle de nível (Fig. 56).
- Abrigo do operador: A edificação no terreno da Rua B, constitui o abrigo do operador de plantão e
depósito de cloro past. Não foram encontrados no local os equipamentos de proteção individual
(EPI’s) (Fig. 57 a 62).
- Abrigo dos Quadros Elétricos: O abrigo do poço PT-01, encontra-se em boas condições de
conservação, mas não foi disponibilizada a chave para verificação dos quadros elétricos
- Área patrimonial: As áreas patrimoniais do Poço PT-01 e PT-01, está delimitada por muros de
alvenaria e portão de perfis metálicos e telas estão em boas condições de conservação (Fig. 63 e 64).
7.1.6 Sistema do Residencial Salvação
- Poços: O poço PT-01, instalado no terreno situado no Residencial Salvação encontrava-se sem placa
de identificação. O poço PT-01, instalado na área do Reservatório Elevado (REL), não apresentava
placa de identificação. O tratamento da água é realizado com cloro PAST (Fig. 67).
- Reservatório: O reservatório apoiado do Residencial Salvação, construído em chapas de aço, teve
suas fundações reforçadas após constatação de desnivelamento apontadas em vistoria anterior pela
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equipe da ARCON-PA, entretanto, a empresa não concluiu adequadamente o aterro na base do
reservatório, podendo, facilitando infiltrações de água das chuvas na base do reservatório por falta
de calçada de proteção. As chapas de aço que constituem as paredes do reservatório apresentam
pintura de proteção desgastada. A escada de acesso não apresenta plataforma de segurança
intermediária nem no topo do reservatório (Fig. 65 e 66).
- Área patrimonial: A área do terreno está delimitada por muros de alvenaria e portões em perfis
metálicos e telas encontra-se sem placas de identificação.
b) Registro fotográfico (ANEXO B)
7.1.7 Área Fiscalizada: Monitoramento da água bruta
a) A Prestadora (COSANPA) não realiza monitoramento de água bruta nas redes. A captação é
realizada por poços profundos localizados em vários pontos da cidade de Santarém. Os poços não
possuem instalados horímetros, com exceção do PT-01 do Sistema do Livramento. As redes não
estão setorizadas e não possuem macromedições. Dentre os poços vistoriados, os poços PT-01 e
PTY-02 do Residencial Salvação, o PT-02 do Sistema Elcione e o poço PT-01 da Rua Mendonça
Furtado, verificou-se que estes injetam água 24h, diretamente nas redes, situação esta que podem
acarretar altas pressões nos horários de baixa demanda, provocando vazamentos nas redes.
b) Registro fotográfico (Anexo B)
7.2 – Área Fiscalizada: Gerencial
7.2.1 – Sistemas de Informações Gerenciais
- Níveis de universalização – o nível de universalização informado no Plano de Saneamento do
Município de Santarém não atingiu a meta prevista em curto prazo para o ano de 2017 que seria de
90% de cobertura para abastecimento de água na área urbana do município, conforme o Plano de
Metas do Contrato de Programa, firmado em 2013. No entanto, o índice de cobertura informado no
Plano de Saneamento revisado em 2020, o índice de atendimento atualizado está em torno de
atingiu 75%. A área urbana do município possui 38.000 ligações prediais ativas, atendidas pela
COSANPA, o que equivale ao atendimento de 160.000 habitantes, considerando 4,19 hab./economia
(CENSO 2010). Informado ainda, no Plano de Saneamento, que 37.000 ligações são atendidas por
outros tipos de atendimento (19 microssistemas), por associações de moradores, particulares ou
ligações clandestinas).
- Plano de exploração dos serviços – O Plano de Saneamento Básico revisado em 2020 prevê a
garantia de regularidade no abastecimento. Para isso será necessária a setorização e substituição de
redes, com monitoramento das pressões mínima (10 m.c.a) e máxima (50 m.c.a.), e ainda a
realização do controle de perdas físicas e aparentes com instalação de macromedição e
micromedição. A micromedição (instalação de hidrômetros) está em torno de 13%, muito aquém do
previsto nas Metas do Contrato de Programa nº 01/2013, que seria (20%) em curto prazo até o ano
de 2017. A estimativa de produção informada no Plano é de 850 l/s para atender uma população em
torno de 168.000 habitantes, sendo disponibilizados 437 l/hab./dia. Considerando-se o consumo
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“per capita! De 140lhab/dia, observa-se que há uma perda 297l/hab./dia que corresponde a
aproximadamente ao índice de 67%. A meta para a redução de perdas poderá ser regressiva para
atingir 33% em 2033, conforme estabelecido no Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) do
Governo Federal para a região Norte.
7.3 – Qualidade e Controle da Água Distribuída à População
- qualidade físico-química da água na saída do tratamento – O Laboratório da COSANPA em
Santarém não possui profissional habilitado, instituição conveniada ou contratada para atestar os
Laudos de Análise da qualidade físico-química da água seja na saída do tratamento ou na captação
pelos poços. No local foi apresentado um Estagiário de Engenharia Sanitária que realiza as análises
somente com anotações em fichas.
- qualidade bacteriológica da água na saída do tratamento – Não apresentado Laudos de Análises
Bacteriológicas atestando por profissional habilitado.
- qualidade físico-química da água na rede de distribuição - Não apresentado Laudos de Análises
Bacteriológicas atestando por profissional habilitado.
- qualidade bacteriológica da água na rede de distribuição - Não apresentado Laudos de Análises
Bacteriológicas atestando por profissional habilitado.
7.4 – Área Fiscalizada: Controle
7.4.1 Controle da Qualidade da Água Distribuída à População
- Controle da qualidade da saída do tratamento – Não apresentado
- Controle da qualidade na rede de distribuição – Não apresentado
- Informações mensais na conta de água sobre a qualidade da água distribuída – Não apresentado
7.5 – Área fiscalizada: Comercial
7.5.1 – Escritório/ Almoxarifado/Loja de Atendimento
Escritório – O Escritório Administrativo e Operacional está localizado na área do Complexo Irurá foi
vistoriado pela equipe de fiscalização apresentado o mesmo em regular estado de conservação.
Almoxarifado - Falta organização adequada dos materiais no Almoxarifado, onde foi observada a
presença de vasilhame contendo óleo lubrificante com vazamento ao lado de vasilhames contendo
Cloro PAST. Não há local apropriado destinado ao armazenamento para produtos de tratamento de
água.
Loja de Atendimento – A COSANPA possui 02 (dois) locais de atendimento, sendo um improvisado
na parte externa do Escritório, local este inadequado para o atendimento ao usuário. O outro local
está disponibilizado na Estação Cidadania, sito à rua Rui Barbosa, nº 62, bairro Prainha. A Loja é
constituída por uma sala climatizada, assentos para usuários, 02 (duas) estações com computadores
e 02 (dois) atendentes. Não havia no local, tabela nem regulamento da prestação dos serviços.
7.5.2 Serviços Comerciais
Atendimento – O atendimento ao usuário, além do modo presencial, é disponibilizado outros canais
de atendimento no sítio eletrônico da COSANPA (www.cosanpa.pa.gov.br) por meio de Call Center e
Ouvidoria.
Ligação de água – As ligações de água são efetivas no prazo informado ao usuário, após a solicitação
do serviço, segundo informações colhidas no local. Não são apresentados ao usuário solicitante um
Contrato de Adesão para assinatura.
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Corte e Religação – Não foram sendo realizados cortes de água no período em função da situação de
Pandemia do Covid-19.
Faturamento – O faturamento dos serviços de água e esgoto estão sendo realizados regularmente, a
maioria por estimativa de consumo pela falta de micromedição. Não estão sendo disponibilizadas
opções de datas de vencimento das faturas aos usuários, ficando a critério do mesmo a escolha da
de pagamento das referidas faturas.

8. CONSTATAÇÕES (C), NÃO CONFORMIDADES (NC) E DETERMINAÇÕES (D)
8.1– Manancial/Captação
C1 - Verificou-se, em relação à captação do SAA de Santarém que a COSANPA não realiza
monitoramento de água bruta. A captação de poços rasos, ainda realizada em alguns sistemas,
possibilita a contaminação da água para consumo humano.
NC1 – Descumprimento da Portaria Consolidada GM/MS nº 05/2017, alterada pela Portaria GM/MS
nº 288/2021 (Anexo XX).
D1 – A COSANPA tome providências o monitoramento dos pontos de captação, para atender ao
disposto na Portaria Consolidada GM/MS nº 05/2017, alterada pela Portaria GM/MS nº 288/2021.
Prazo para atendimento: No prazo de 180 (cento e oitenta dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
C2 - Não há macromedição na produção de água bruta captada pelos poços subterrâneos.
NC2 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº
01/2013.
D2 – A COSANPA tome providências um cronograma de metas para instalação de macromedição na
captação em cumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº
01/2013.
Prazo para atendimento: No prazo de 120 (cento e oitenta dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
C3 - Os poços não possuem placas de identificação.
NC3 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº
01/2013.
D3 - A COSANPA tome providências para instalação de placas de identificação dos poços para
cumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº 01/2013.
Prazo para atendimento: No prazo de 60 (sessenta dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.

C4 - Os poços não possuem horímetros instalados, exceto o Sistema do Livramento;
NC4 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº
01/2013.
D4 - A COSANPA tome providências para instalação de horímetros nos poços para cumprimento da
alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº 01/2013.
Prazo para atendimento: No prazo de 120 (cento e vinte dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
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8.2 – Estações de Elevatória de Água dos Sistemas
C1 - No sistema do Irurá o tratamento de água é realizado utilizando cloro gasoso, entretanto, não
foi apresentado nenhum Laudo de Análise para comprovação de sua eficiência.
NC1 – Descumprimento da Portaria Consolidada GM/MS nº 05/2017, alterada pela Portaria GM/MS
nº 288/2021.
D1 - A COSANPA tome providências para atender ao disposto na Portaria Consolidada GM/MS nº
05/2017, alterada pela Portaria GM/MS nº 288/2021.
Prazo para atendimento: No prazo de 60 (sessenta dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
C2 - Na Elevatória do Irurá não estava disponível o Manual de Procedimentos e Segurança utilizados
no tratamento com cloro gasoso;
NC2 – Descumprimento das Normas de Segurança NR-6, por falta de orientações no manuseio dos
equipamentos de cloro gasoso e utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s).
D2 - A COSANPA tome providências para atender ao disposto na Norma Regulamentadora – NR-6
proteção à segurança e saúde do trabalhador, disponibilizando EPI’S nos locais de operação dos
equipamentos e Treinamento dos operadores no manuseio de produtos químicos.
Prazo para atendimento: No prazo de 90 (noventa dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
C3 - As bombas de sucção da Elevatória do Irurá apresentam vazamento e pontos de corrosão;
NC3 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº
01/2013.
D3 - A COSANPA tome providências para manutenção e pintura de proteção das bombas de sucção
da elevatória do Complexo Irurá, para cumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do
Contrato de Programa nº 01/2013.
Prazo para atendimento: No prazo de 90 (noventa dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
C4 - Os quadros de comando da Elevatória Irurá estão com a pintura de proteção desgastadas e falta
de limpeza em seus componentes.
NC4 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº
01/2013 e NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
D4 - A COSANPA tome providências para manutenção dos Quadros Elétricos da elevatória do
Complexo Irurá, para cumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de
Programa nº 01/2013 e NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
Prazo para atendimento: No prazo de 90 (noventa dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
C5 - O reservatório e poço de sucção do Irurá na Elevatória Irurá estão em mau estado de
conservação e não há registro de limpeza periódica.
NC5 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº
01/2013.
D5 - A COSANPA tome providências a conservação e limpeza do reservatório e poço de sucção da
elevatória do Complexo Irurá, para cumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do
Contrato de Programa nº 01/2013.
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Prazo para atendimento: No prazo de 30 (trinta dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
C6 - Na Elevatória do Livramento não estava disponível o Manual de Procedimentos e Segurança
utilizados no tratamento com cloro gasoso e demais equipamentos.
NC6 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº
01/2013.
D6 - A COSANPA tome providências para atender ao disposto na Norma Regulamentadora – NR-6 –
Equipamento de Proteção Individual e Treinamento dos operadores no tratamento com cloro
gasoso.
Prazo para atendimento: No prazo de 90 (noventa dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
C7 - Na elevatória do Sistema Caranazal o reservatório apresenta pontos de oxidação e a tubulação
encontram-se em mau estado de conservação e limpeza.
NC7 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº
01/2013.
D7 - A COSANPA tome providências a conservação e limpeza do reservatório da elevatória do
Caranazal, para cumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa
nº 01/2013.
Prazo para atendimento: No prazo de 90 (noventa dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
C8 - Na elevatória do Sistema Elcione, localizado na Rua B, o abrigo de bomba apresenta canaletas
sem grelha e os quadros elétricos apresentam pontos de oxidação por falta de pintura de proteção.
NC8 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº
01/2013 e NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
D8 - A COSANPA tome providências para manutenção dos Quadros Elétricos da elevatória do
sistema Elcione, localizado na Rua B, para cumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima
do Contrato de Programa nº 01/2013 e NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
Prazo para atendimento: No prazo de 90 (noventa dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.

8.3 – Tratamento de água
C1 - Os sistemas Caranazal, Mendonça Furtado, Elcione e Salvação os dispositivos de tratamento por
Cloro Past não estão sendo operados adequadamente, verificando-se que estavam inoperantes, no
dia da vistoria.
NC2 - Descumprimento da Portaria Consolidada GM/MS nº 05/2017, alterada pela Portaria GM/MS
nº 288/2021 (Anexo XX).
D1 - A COSANPA tome providências para adequar o funcionamento dos dispositivos de cloração para
atender ao disposto na Portaria Consolidada GM/MS nº 05/2017, alterada pela Portaria GM/MS nº
288/2021 (Anexo XX).
Prazo para atendimento: No prazo de 30 (trinta dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
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C3 - Não foram apresentados Laudos de Análises Físico-Químicas ou Bacteriológicas por falta de
profissional habilitado, conveniado ou contratado pela Prestadora (COSANPA).
NC3 - Descumprimento da Portaria Consolidada GM/MS nº 05/2017, alterada pela Portaria GM/MS
nº 288/2021 (Anexo XX)
D3 - A COSANPA tome providências para apresentar os Laudos das análises Físico-Químicas ou
Bacteriológicas e Plano de Coleta de Amostras para atender ao disposto na Portaria Consolidada
GM/MS nº 05/2017, alterada pela Portaria GM/MS nº 288/2021 (Anexo XX).
Prazo para atendimento: No prazo de 90 (noventa dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
8.4– Reservatório
C1 - O reservatório elevado (REL) do Aeroporto Velho, encontra-se com vários pontos de
vazamentos por infiltrações nas paredes por falta de impermeabilização das paredes internas,
pintura danificada, tubulações e registros com pintura de proteção desgastada pelas intempéries do
clima.
NC1 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº
01/2013.
D1 - A COSANPA tome providências a recuperação do reservatório referente à impermeabilização,
conservação e limpeza, para cumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato
de Programa nº 01/2013.
Prazo para atendimento: No prazo de 90 (noventa dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
C2 - As escadas de acesso aos reservatórios elevado (REL e RAP) a apoiado do Aeroporto Velho
apresentam pontos de oxidação e falta de plataforma de proteção para os operadores.
NC2 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº
01/2013.
D2 - A COSANPA tome providências a recuperação das escadas de acesso e pintura de proteção, para
cumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº 01/2013.
Prazo para atendimento: No prazo de 90 (noventa dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
C3 - A laje de cobertura do reservatório elevado (REL) do Aeroporto Velho não possui guarda-corpo
para proteção dos operadores.
NC3 – Descumprimento da Norma Regulamentadora NR-35, que estabelece os requesitos mínimos e
as medidas de proteção para trabalhos em altura acima de 2,0m.
D3 - A COSANPA tome providências para instalação de guarda corpo de proteção, para cumprimento
da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº 01/2013 e NR-35.
Prazo para atendimento: No prazo de 90 (noventa dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
C4 - O reservatório elevado (REL) do Aeroporto Velho possui para-raios radioativos não mais
utilizado nos obstáculos elevados, a partir de 25m. Atualmente a NBR 5419 é a norma que fixa as
condições para instalação e manutenção do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA). A partir de 1989 a Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, através de Resolução nº
4/89, suspendeu a fabricação e instalação de captores radioativos
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NC4 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº
01/2013 e NBR5419
D4 - A COSANPA tome providências substituição do para-raios radioativo, para cumprimento da
alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº 01/2013 e NBR 5419.
Prazo para atendimento: No prazo de 90 (noventa dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
C5 - O reservatório apoiado (RAP) apresenta em mau estado de conservação e limpeza.
NC4 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº
01/2013.
D5- A COSANPA tome providências para realização dos serviços de conservação e limpeza do
reservatório apoiado (RAP) - Aeroporto Velho, para cumprimento da alínea “e” do item 10.2,
Cláusula Décima do Contrato de Programa nº 01/2013.
Prazo para atendimento: No prazo de 90 (noventa dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
C6 - A área do terreno do Aeroporto Velho encontra-se delimitada por muro de proteção com arame
farpado danificado em vários trechos, facilitando o acesso de pessoas estranhas ao serviço, bem
como falta de capinação e limpeza e presença de animais domésticos (felinos).
NC6 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº
01/2013.
D6 - A COSANPA tome providências para realização dos serviços de conservação do muro que
delimite a área do sistema Aeroporto Valho e limpeza do reservatório apoiado (RAP) - Aeroporto
Velho, para cumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº
01/2013.
Prazo para atendimento: No prazo de 90 (noventa dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
C7 - Não foi apresentado registro da última limpeza e desinfecção dos reservatórios
NC7 - Descumprimento da alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº
01/2013.
D7 - A COSANPA tome providências para apresentar o cronograma de realização dos serviços de
limpeza e desinfecção dos reservatórios na área do sistema Aeroporto Valho, para cumprimento da
alínea “e” do item 10.2, Cláusula Décima do Contrato de Programa nº 01/2013.
Prazo para atendimento: No prazo de 90 (noventa dias), podendo apresentar justificativa e
prorrogação para cumprimento do prazo.
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS/RECOMENDAÇÕES
a) Os sistemas de produção de água na sede do Município de Santarém tem captação subterrânea
em poços tubulares profundos, entretanto, ainda existe alguns pontos de captação em poços rasos
com bombeamento à vácuo. Os poços não possuem macromedição, tratamento ou controle de
tempo de funcionamento (horímetro) ou de aferição de pressão na rede, o que faz com que haja
intermitência no atendimento e muitas perdas físicas. Recomenda-se a exclusão dos poços rasos por
estarem passivos de contaminação, considerando que pode haver falhas no tratamento;
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b) As instalações para tratamento de água não estão todas adequadas. Alguns poços estão injetando
água diretamente na rede sem nenhum tipo de tratamento seja cloração para segurança sanitária ou
correção do PH (4,0 a 5,0) que atacam os equipamentos;
c) O índice de hidrometração ainda é muito baixo (inferior a 13%) e sem programa de aferição dos
equipamentos. Apenas o Residencial Salvação tem micromedidores, sendo faturado o consumo da
maioria das economias em outras zonas da cidade por estimativa de consumo, que vem
ocasionando muitas perdas no faturamento, portanto, não os sistemas não apresentam condições
de comparação entre o volume total produzido e o volume total faturado para verificação do índice
de perdas;
d) Constatou-se que é muito perceptível a falta de conservação adequada das instalações, sejam das
edificações ou de equipamentos, conforme registros fotográficos realizados no período da
fiscalização (Ver Anexo B);
e) As instalações elétricas e quadros de comando dos sistemas de abastecimento de água
apresentam ligações improvisadas, componentes sem limpeza e sem pintura de proteção.
f) Por fim, recomendamos que a Companhia de Saneamento do Pará seja oficiada para realizar nos
prazos indicados, as determinações (D) para o restabelecimento das condições adequadas dos
sistemas fiscalizados para melhorar a prestação dos serviços aos usuários.
10. EQUIPE TÉCNICA E APOIO
EQUIPE TÉCNICA
Engenheiro ALDENOR DE JESUS QUEIROZ JUNIOR – Técnico Regulação N/I – Mat. 5937126/2
Engenheira ISLIA LIMA DE SOUSA AMORIM – Supervisora II - Mat. 5917188/2
Engenheira ROSIMAR BORGES REIS E SILVA – Técnico em Regulação N/I - Mat. 5887658/1
APOIO
ANDRÉ AUGUSTO PAMPLONA FREIRE – Auxiliar em Regulação - Mat. 5947484/1
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
Engenheiro ALDENOR DE JESUS QUEIROZ JUNIOR – Técnico Regulação N/I – Mat. 5937126/2
ÁLVARO GUILHERME AMAZONAS PALHETA – Gerente do Grupo Técnico de Saneamento – Mat.
5281482/9
Belém-PA, julho de 2021.
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ANEXOS
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ANEXO A
CHECKLIST FISCALIZAÇÃO – ARCON-PA
1. Área Vistoriada: Técnico-Operacional

1.1.Manancial / Captação Subterrânea

Segmento fiscalizado

Item

I.

STATUS

Identificação: COMPLEXO IRURÁ

Poços : PT-01, PT-02, PT-TREVO e PT-05 (Ver pag. 23 Plano Revisado)

Existe identificação do poço?
1

Não

Obs.: Não há identificação dos poços.

O acesso ao poço é fácil?
2
Obs.:O poço do trevo fica localizado em área de vegetação densa, não tendo trilha para
acesso.

Existe iluminação para trabalhos noturnos?
3

Obs.: Não há iluminação noturna suficiente nos acessos aos poços.

A proteção do poço é adequada?
4

Não

Obs.: Não há delimitação de área para proteção dos poços

Há facilidade da realização de trabalhos de manutenção no poço?
5

Não

Obs.:

As instalações elétricas do poço estão adequadas?
6

Sim

Obs.: Os quadros elétricos necessitam de conservação e limpeza.

As condições de manutenção do quadro de força são adequadas?
7

Não

Obs.: Há necessidade de conservação e limpeza

Existe horímetro em funcionamento?
8

Não

Obs.:

Existe bomba reserva?
9

Não

Obs.: Não encontradas nos locais.

10

A estrutura e pintura da casa de abrigo do QC estão em condições
adequadas?
Obs.:

Não
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A aŕea está adequadamente delimitada?
11

Não

II.

Existe no local placa indicativa de que a área pertence à COSANPA?
1

Não

Segmento fiscalizado

Item

STATUS

Identificação: SISTEMA CARANAZAL

I.

Existe identificação do poço?
1

Não

Obs.:

O acesso ao poço é fácil?
2

Sim

Obs.:

Existe iluminação para trabalhos noturnos?
3

Sim

Obs.:

A proteção do poço é adequada?
4

Não

Obs.: O poço está localizado em terreno delimitado com controel de entrada no sistema

Há facilidade da realização de trabalhos de manutenção no poço?
5

Sim

Obs.:

As instalações elétricas do poço estão adequadas?
6

Não

Obs.: Instalações elétricas improvisadas.

As condições de manutenção do quadro de força são adequadas?
7

Não

Obs.: Há necessidade de limpeza e conservação do quadro elétrico

Existe horímetro em funcionamento?
8

Não

Obs.:

Existe bomba reserva?
9

Não

Obs.: Não foi encontrada no local bomba reserva.

10

A estrutura e pintura da casa de abrigo do QC estão em condições
adequadas?
Obs.: Falta conservação de limpeza

Não
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A aŕea está adequadamente delimitada?
11

12

13

14

Sim

Existe Casa de Bomba na área delimitada?

Sim

Existe sala de descanso para o operador ?

Sim

Existe Estação Elevatória

Sim

Existe no local placa indicativa de que a área pertence à Concessionária?
15

Existe tratamento de cloro no local

Não

Sim

16

Segmento fiscalizado

Item

I.

STATUS

Identificação: SISTEMA ELCIONE BARBALHO

POÇO PT-01 (Rua B) e PT-01 (Rua Maracanã)
Existe identificação do poço?

1

Não

Obs.:

O acesso ao poço é fácil?
2

Sim

Obs.:

Existe iluminação para trabalhos noturnos?
3

Sim

Obs.:

A proteção do poço é adequada?
4

SIM

Obs.: O poço está localizado em terreno delimitado com controel de entrada no sistema

Há facilidade da realização de trabalhos de manutenção no poço?
5

Sim

Obs.:

As instalações elétricas do poço estão adequadas?
6

Sim

Obs.:

As condições de manutenção do quadro de força são adequadas?

Sim
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7
Obs.: Há necessidade de limpeza e conservação do quadro elétrico

Existe horímetro em funcionamento?
8

Não

Obs.:
9

10

Existe bomba reserva?

Sim

A estrutura e pintura da casa de abrigo do QC estão em condições
adequadas?

Sim

Obs.:

A aŕea está adequadamente delimitada?
11

12

13

14

Sim

Existe Casa de Bomba na área delimitada?

Sim

Existe sala de descanso para o operador ?

Sim

Existe Estação Elevatória

Sim

Existe no local placa indicativa de que a área pertence à Concessionária?
15

Existe tratamento de cloro no local
16

Não

Sim

Segmento fiscalizado

Item

I.

STATUS

Identificação: SISTEMA LIVRAMENTO

POÇO PT-01

Existe identificação do poço?
1

Não

Obs.:

O acesso ao poço é fácil?
2

Sim

Obs.:

Existe iluminação para trabalhos noturnos?
3

Sim

Obs.:

A proteção do poço é adequada?
4

SIM

Obs.: O poço está localizado em terreno delimitado com controel de entrada no sistema

Há facilidade da realização de trabalhos de manutenção no poço?

Sim
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5

Obs.:

As instalações elétricas do poço estão adequadas?
6

Sim

Obs.:

As condições de manutenção do quadro de força são adequadas?
7

Sim

Obs.:

Existe horímetro em funcionamento?
8

Sim

Obs.:

Existe bomba reserva?

Não

9
Obs.: Não encontrada na local.

10

A estrutura e pintura da casa de abrigo do QC estão em condições
adequadas?

Sim

Obs.:

A aŕea está adequadamente delimitada?
11

Sim

Obs.: Osdois poços estão em áreas delimitadas.
12

Existe Casa de Bomba na área delimitada?

Sim

Obs.:
13

Existe sala de descanso para o operador ?

Sim

Obs.:
14

Existe Estação Elevatória

sim

Obs.:
Existe no local placa indicativa de que a área pertence à Concessionária?
15

Sim

Obs.:

Existe tratamento de cloro no local
16

Sim

Obs.:

Segmento fiscalizado

Item

I.

STATUS

Identificação: SISTEMA MENDONÇA FURTADO

Vazão do Poço (210 M³/H)
Existe identificação do poço?

1

Não

Obs.:

O acesso ao poço é fácil?

Sim
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2

Obs.:

Existe iluminação para trabalhos noturnos?
3

Sim

Obs.:

A proteção do poço é adequada?
4

Sim

Obs.: O poço está localizado em terreno delimitado com controel de entrada no sistema

Há facilidade da realização de trabalhos de manutenção no poço?
5

Sim

Obs.:

As instalações elétricas do poço estão adequadas?
6

Sim

Obs.: Instalações elétricas improvisadas.

As condições de manutenção do quadro de força são adequadas?
7

Sim

Obs.: Há necessidade de limpeza e conservação do quadro elétrico

Existe horímetro em funcionamento?
8

Não

Obs.:

Existe bomba reserva?
9

Não

Obs.:

10

A estrutura e pintura da casa de abrigo do QC estão em condições
adequadas?

Sim

Obs.:

A aŕea está adequadamente delimitada?
11

Sim

12

Existe Casa de Bomba na área delimitada?

Sim

13

Existe sala de descanso para o operador ?

Sim

Existe Estação Elevatória

Sim

14

Existe no local placa indicativa de que a área pertence à Concessionária?
15

Existe tratamento de cloro no local
16

Não

Não
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Segmento fiscalizado

Item

I.

STATUS

Identificação: SISTEMA SALVAÇÃO

POÇO PT-01 (Residencial Salvação) e PT-02 (CRD Salvação)
Existe identificação do poço?

1

Não

Obs.:

O acesso ao poço é fácil?
2

Sim

Obs.:

Existe iluminação para trabalhos noturnos?
3

Sim

Obs.:

A proteção do poço é adequada?
4

SIM

Obs.: O poço está localizado em terreno delimitado com controle de entrada no sistema

Há facilidade da realização de trabalhos de manutenção no poço?
5

Sim

Obs.:

As instalações elétricas do poço estão adequadas?
6

Sim

Obs.:

As condições de manutenção do quadro de força são adequadas?
7

Sim

Obs.:

Existe horímetro em funcionamento?
8

Não

Obs.:

Existe bomba reserva?
9

Não

Obs.: Não encontrada na local.

10

A estrutura e pintura da casa de abrigo do QC estão em condições
adequadas?

Sim

Obs.:

A aŕea está adequadamente delimitada?
11

12

13

Sim

Existe Casa de Bomba na área delimitada?

Não

Existe sala de descanso para o operador ?

Não

GRUPO TÉCNICO DE SANEAMENTO - GTS

Existe Estação Elevatória

14

Não

Existe no local placa indicativa de que a área pertence à Concessionária?

Não

15

Existe tratamento de cloro no local

Sim

16

Obs.: Os dispositivos para tratamento com Cloro Past somente encontravam-se inoperantes.
Não havia materialpara cloração no local..

1.2. Adução

Item

STATUS

1.2.1 Identificação: COMPLEXO IRURÁ

Segmento fiscalizado

I.

Existe facilidade de acesso ao longo das linhas de adução?
1

Sim

Obs.: Somente na saída da rede no local da elevatória a adutora de 800mm está
aparente
2

3

Existem componentes instalados na adutora, como ventosas, registros de
descarga, manobras, etc? (Anotar quais e a quantidade vistoriada)

Não

Obs.: Não foram vistoriadas. Segundo informações do Coordenador de Operações não
existem ventosas instaladas.

Se existem, os componentes inspecionados, inclusive suas caixas de
proteção, estão em adequado estado de conservação?

Não

Obs.:Não foram inspecionadas as as caixas de acesso ao longo da adutora do Irurá.
II.

Existe macro medição?
1

Não

Obs.: Não existe dispositivos de macro medição na produção e nem ao longo da rede.

A adutora está isenta de vazamentos?
2

Sim

Obs.:
III.

Existe cadastro técnico atualizado da adutora?
1

Obs.:

Sim
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1.3. Reservatórios
Reservatório Elevado (REL)
Identificação: AEROPORTO VELHO

Item

STATUS

1.3.1

Segmento
fiscalizado

I.

A área do reservatório está delimitada e isolada?
1

Sim

Obs.:

As condições de limpeza da área são adequadas?
2

Não

Obs.: Falta capinação e limpeza
II.

As condições de conservação do reservatório são adequadas? (
pintura,identificação, rachaduras, corrosão, etc)
1

Não

Obs.: O reservatório apresenta vazamento , trincas no revestimento e sujidades nas
paredes.
Volume do Reservatório: 1.200 m³

Tipo de Material: Concreto Armado

Existe escada de acesso ao reservatório?
2

Sim

Obs.:

Se existe, a escada de acesso está em adequadas condições de uso?
3

Não

Obs.: A escado apreseenta pontos de ferrugem e falta de pintura de proteção.
4

Há guarda-corpos nas escadas de acesso aos resevatórios elevados?
Ounas escadas dos REL's acima de 6 metros de altura?

Sim

Obs.:

Se existem, os guarda-corpos estão em adequadas condições de uso?
5

Não

Obs.: O guarda-corpo apresenta pontos de ferrugem e falta de pintura anti-corrosiva.

O reservatório tem cobertura adequada?
8

Sim

Obs.: Laje de cobertura

O reservatório tem tampa de inspeção em adequadas condições de
vedação?
9
Obs.:Não foi possível o acesso à cobertura do reservatório.

Sim
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Existem tubulações de ventilação adequadas nos reservatórios?
10

Sim

Obs.:

Há medidor de nível?
11

Sim

Obs.: O medidor de nível instalado é improvisado.

Existe sistema de controle de nível?

Não

12
Obs.:

Existe tubo extravasor?

Sim

13
Obs.:

14

Os reservatórios estiveram isentos de extravasamentos no período
verificado?

Não

Obs.:Foi detectado vazamentos em vários pontos das paredes dos reservatórios.

É realizada limpeza e desinfecção períódica? (Verificar o cronograma e
anotar a data da última limpeza)

Sim

15
Obs.: Segundo informações do Coordenador local são realizadas limpezas períodicas.
Não foi apresentado cronograma nem comprovação dos serviços realizados

Existe tubulação para descarga de fundo?

Sim

16
Obs.:

17

As caixas de proteção, de inspeção ou de passagem existentes na área
doreservatório possuem tampas adequadas ou grades de proteção?

Não

Obs.: Apresentam ausência de tampas e outras danificadas.
18

As instalações estiveram isentas de vazamentos no período verificado?
(tubos, registros, etc)

Não

Obs.: Haviam vazamentos nos registros do reservatório.
19

Existem para-raios e sinalização noturna de obstáculo em adequadas
condições de funcionamento?
Obs.: Segundo informações do Coordenador Operacional existe pará-raio radiotivo
instalada.

Sim
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1.3.2 Reservatório Apoiado (RAP)

Item

STATUS

Identificação: AEROPORTO VELHO

Segmento
fiscalizado

I.

A área do reservatório está delimitada e isolada?

Sim

1
Obs.:

As condições de limpeza da área são adequadas?
2

Não

Obs.:Falta capinação e limpeza da área.
II.

1

As condições de conservação do reservatório são adequadas? (
pintura,identificação, rachaduras, corrosão, etc)

Não

Obs.: Falta conservação e limpeza
Volume do Reservatório: 1.750 m³

Tipo de Material: Concreto armado

Existe escada de acesso ao reservatório?
2

Sim

Obs.:
3

Se existe, a escada de acesso está em adequadas condições de
uso?

Sim

Obs.:
4

Há guarda-corpos nas escadas de acesso aos resevatórios
elevados? Ounas escadas dos RAP's acima de 6 metros de altura?

Sim

Obs.:
5

Se existem, os guarda-corpos estão em adequadas condições de
uso?

Sim

Obs.:

O reservatório tem cobertura adequada?
8

Sim

Obs.:

O reservatório tem tampa de inspeção em adequadas condições
devedação?

Sim

9
Obs.:

Existem tubulações de ventilação adequadas nos reservatórios?
10
Obs.:

Sim
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Há medidor de nível?

Não

11
Obs.:

Existe sistema de controle de nível?

Não

12
Obs.:

Existe tubo extravasor?

Sim

13
Obs.:
14

Os reservatórios estiveram isentos de extravasamentos no período
verificado?

Sim

Obs.:

É realizada limpeza e desinfecção períódica? (Verificar o
cronograma eanotar a data da última limpeza)

Sim

15
Obs.:Segundo informações do Coordenador Operacinal são realizadas limpezas. Não
foi apresentado o cronograma nem comprovações dos serviços

Existe tubulação para descarga de fundo?

Sim

16
Obs.:
17

As caixas de proteção, de inspeção ou de passagem existentes na
área doreservatório possuem tampas adequadas ou grades de
proteção?

Não

Obs.: Existem tampas danificadas.
18

As instalações estiveram isentas de vazamentos no período
verificado?(tubos, registros, etc)

Sim

Obs.:
19

Existem para-raios e sinalização noturna de obstáculo em
adequadascondições de funcionamento?

Não

Obs.:

Item

Segmento fiscalizado

STATUS

Identificação: RESERVATÓRIO SALVAÇÃO

I.

A área dos reservatórios está delimitada e isolada?
1
Obs.: A área apresenta delimitação com mureta de alvenaria e arame farpapo. Em

Sim
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vários trechos os fios de arames encontram-se danificados faclitando o acesso ao local .

As condições de limpeza da área são adequadas?
2

Não

Obs.: Falta capinação e limpeza do terreno.
II.

1

As condições de conservação do reservatório são adequadas? ( pintura,
identificação, rachaduras, corrosão, etc)

Não

Obs.: O reservatório elevado apresenta vários pontos de vazamentos (Vide Fotos no
Relatório de Fiscalização)

Existe escada de acesso aos reservatórios?
2

Sim

Obs.: As escadas encontras-se em mau estado de conservação de pintura anticorrosiva.

Se existe, a escada de acesso está em adequadas condições de uso?
3

Não

Obs.: Apresenta pontos de ferrugens na estrutura metálica (Vide Fotos no Relatório de
Fiscalização)

4

Há guarda-corpos nas escadas de acesso aos resevatórios elevados? Ou
nas escadas dos RAP's acima de 6 metros de altura?

Sim

Obs.:

Se existem, os guarda-corpos estão em adequadas condições de uso?
5

Sim

Obs.: Falta conservação e limpeza
6

Há guarda-corpos nas lajes de cobertura dos reservatórios elevados, ou
nos nos apoiados acima de 6 metros de altura?

Não

Obs.:

Se existem, os guarda-corpos estão em adequadas condições de uso?
7

Não

Obs.:

O reservatório tem cobertura adequada?
8

Sim

Obs.: Falta conservação e limpeza em todas as paredes dos reservatórios (Vide Fotos no
Relatório de Fiscalização).

O reservatório tem tampa de inspeção em adequadas condições de
vedação? Não havia segurança no acesso à cobertura

Sim

9
Obs.: Não havia segurança para da equipe para acesso à cobertura

Existem tubulações de ventilação adequadas nos reservatórios?
10

Não

Obs.: Não havia identificaçõao das tubulações

Há medidor de nível?
11
Obs.: Medidor de nível improvisado e não adequado.

Sim
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Existe sistema de controle de nível?

Não

12
Obs.: Não identificado.

Existe tubo extravasor?

Sim

13
Obs.: As condições to extravasoe são inadequadas.

14

Os reservatórios estiveram isentos de extravasamentos no período
verificado?

Não

Obs.: Existem vazamentos significativos pelas paredes do reservatório que impedem o
extravazamento (Vide Fotos no Relatório de Fiscalização).

É realizada limpeza e desinfecção períódica? (Verificar o cronograma e
anotar a data da última limpeza)

Não

15
Obs.: Não foi apresentado o cronograma de limpeza e desinfecção nem o registro dos
últimos procedimentos realizados.

Existe tubulação para descarga de fundo?

Sim

16
Obs.:
17

As caixas de proteção, de inspeção ou de passagem existentes na área do
reservatório possuem tampas adequadas ou grades de proteção?

Não

Obs.: Existem caixas abertas e outras com tampas quebradas ( Vide Foto no Relatório de
Fiscalização)
18

As instalações estiveram isentas de vazamentos no período verificado?
(tubos, registros, etc)

Não

Obs.: Existem vazamentos
19

Existem para-raios e sinalização noturna de obstáculo em adequadas
condições de funcionamento?

Sim

Obs.: Existe para-raios radioativo instalado sem perspectiva de remoção. Para retirada
devem ser obdecidas as recomendações da CNEN – Comissão Nacional de Energia
Nuclear.

Item

Segmento
fiscalizado

STATUS

Identificação: ELCIONE BARBALHO

I.

A área do reservatório está delimitada e isolada?
1
Obs.:

Sim
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As condições de limpeza da área são adequadas?
2

Sim

Obs.:
II.

1

As condições de conservação do reservatório são adequadas? (
pintura,identificação, rachaduras, corrosão, etc)

Não

Obs.: Falta conservação e limpeza
Volume do Reservatório: 230 m³

Tipo de Material: Concreto armado

Existe escada de acesso ao reservatório?
2

Sim

Obs.:

Se existe, a escada de acesso está em adequadas condições de uso?
3

Sim

Obs.:
4

Há guarda-corpos nas escadas de acesso aos resevatórios elevados?
Ounas escadas dos RAP's acima de 6 metros de altura?

Sim

Obs.:

Se existem, os guarda-corpos estão em adequadas condições de uso?
5

Sim

Obs.:

O reservatório tem cobertura adequada?
8

Sim

Obs.:

O reservatório tem tampa de inspeção em adequadas condições de
vedação?

Sim

9
Obs.:

Existem tubulações de ventilação adequadas nos reservatórios?
10

Sim

Obs.:

Há medidor de nível?
11

Sim

Obs.: O medidor de nívem é improvisado.

Existe sistema de controle de nível?

Não

12
Obs.:

Existe tubo extravasor?

Sim

13
Obs.:

14

Os reservatórios estiveram isentos de extravasamentos no período
verificado?

Sim
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Obs.:

É realizada limpeza e desinfecção períódica? (Verificar o cronograma e
anotar a data da última limpeza)

Sim

15
Obs.:Segundo informações do Coordenador Operacinal são realizadas li´mpezas. Não foi
apresentado o cronograma nem comprovações dos serviços

Existe tubulação para descarga de fundo?

Sim

16
Obs.:
17

As caixas de proteção, de inspeção ou de passagem existentes na área
doreservatório possuem tampas adequadas ou grades de proteção?

Sim

Obs.:.
18

As instalações estiveram isentas de vazamentos no período verificado?
(tubos, registros, etc)

Sim

Obs.:
19

Existem para-raios e sinalização noturna de obstáculo em adequadas
condições de funcionamento?

Não

Obs.:

Item

STATUS

Identificação: LIVRAMENTO

Segmento fiscalizado

I.

A área do reservatório está delimitada e isolada?

Sim

1
Obs.:

As condições de limpeza da área são adequadas?
2

Sim

Obs.:
II.

1

As condições de conservação do reservatório são adequadas? (
pintura,identificação, rachaduras, corrosão, etc)

Não

Obs.:
Volume do Reservatório: 3.000 M³

Existe escada de acesso ao reservatório?
2
Obs.:

Tipo de Material: Concreto armado
Sim
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Se existe, a escada de acesso está em adequadas condições de uso?
3

Sim

Obs.:
4

Há guarda-corpos nas escadas de acesso aos resevatórios elevados?
Ounas escadas dos RAP's acima de 6 metros de altura?

Sim

Obs.:

Se existem, os guarda-corpos estão em adequadas condições de uso?
5

Sim

Obs.:

O reservatório tem cobertura adequada?
8

Sim

Obs.:

O reservatório tem tampa de inspeção em adequadas condições de
vedação?

Sim

9
Obs.:

Existem tubulações de ventilação adequadas nos reservatórios?
10

Sim

Obs.:

Há medidor de nível?
11

Sim

Obs.:
12

Existe sistema de controle de nível?

Não

Obs.:

Existe tubo extravasor?

Sim

13
Obs.:

14

Os reservatórios estiveram isentos de extravasamentos no período
verificado?

Sim

Obs.:

É realizada limpeza e desinfecção períódica? (Verificar o cronograma e
anotar a data da última limpeza)

Sim

15
Obs.: O reservatório entrou em operação após a reforma recente do Complexo do
Livramento. Não possui cronograma de limpeza e desinfecção.

Existe tubulação para descarga de fundo?

Sim

16
Obs.:

17

As caixas de proteção, de inspeção ou de passagem existentes na área
doreservatório possuem tampas adequadas ou grades de proteção?
Obs.:.

Sim
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18

As instalações estiveram isentas de vazamentos no período verificado?
(tubos, registros, etc)

Sim

Obs.:
19

Existem para-raios e sinalização noturna de obstáculo em adequadas
condições de funcionamento?

Sim

Obs.:

Item

Segmento fiscalizado

STATUS

1.4. Rede de Distribuição

I.

Existe cadastro atualizado da rede?
1

Sim

Obs.:A documentação existente não está atualizada, portanto, não é confiável.

II.

Existem áreas críticas de baixa pressão? (Anotar as áreas)
1

Obs.: As reclamações por intermitência evidenciam as ocorrências de baixa pressão.

As pressões mínimas e máximas são obedecidas? (medir as pressões em
pontos estratégicos everificar os pontos de pressão mínima e máxima)
2

Sim

Não

Obs.: Não há medição de pressão

III.

1

O abastecimento é contínuo? ( em sistema não contínuo, observar a
sistemática de manobras; a comunicação aos usuários; analisar o histórico
de paralizações)

Não

Obs.:A rede de distribuição não é setorizada. São realizados remanejamento de fluxos para
atendimentos .

2

Existem registros de manobras para manutenção da rede? Os usuários são
informados? ( fazer inspeção local)

Sim.

Obs.: Não foram inspecionados os registros de manobras na rede. Segundo informações do
agente local os usuários são informações pelo canal disponível (sitio eletrônico na página da
prestadora)
IV.

Existe macromedição na rede de distribuição?
1

Não
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Obs.:

2

Durante o período analisado, a rede de distribuição esteve isenta de
vazamentos frequentes? (Anotar a frequência. Ver as ocorrências
operacionais)

Não

Obs.: Houve informação de vazamentos no período analisado.
V.

1

Existem solicitações de ligação de água pendentes de atendimento por
falta de cobertura local? (Anotar endereço e motivo da pendência)

Sim

Obs.: Existem microsistemas isolados que não atendem satisfatoriamente aos usuários.

2

Existem registros de descarga na rede? São anotadas as descargas
realizadas? (Inspecionar até 8 registros)

Sim

Obs.: Não foram realizadas descargas na rede no período de fiscalização.

3

Os registros de descarga estão em boas condições de manutenção e
operação?

Sim

Obs.:.

Item

Segmento fiscalizado

STATUS

Qualidade e Controle da Água Tratada e Distribuída

2.

I.

A água tratada atendeu aos os padrões físico-químicos estabelecidos pela
Portaria de Consolidada GM/MS nº 05/2017 , no período verificado?

-

1
Obs.: Não foram apresentado Laudo de Análises Laboratroriais
II.

A água tratada atendeu aos os padrões bacteriológicos estabelecidos pela
Portaria de Consolidada GM/MS nº 05/2017, no período verificado?

-

1
Obs.: Não foram apresentados Laudos Laboratoriais.
III.

1

A água distribuída atendeu aos os padrões físico-químicos estabelecidospela
Portaria de Consolidada GM/MS nº 05/2017, no período verificado?
Obs.: Não foram apresentados Laudos Laboratoriais.

IV.

-
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1

É realizado o monitoramento da água bruta na captação, conforme o plano
de amostragem estabelecido pela legislação?

Não

Obs.: Não foram apresentados registros de monitoramento.

São realizadas pesquisas de cianobactérias?

Não

2
Obs.:

3

A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas
mensalmente na saída do tratamento atende a exigida pela Portaria de
Consolidação GM/MS nº 05/2017?

Não

Obs.:

4

É dada publicidade à qualidade da água distribuída nos termos da
legislação? (ver informações na fatura mensal, relatório anual, informações
no quadro de avisos, etc)

Não

Obs.: Não constam na fatura mensal e nem foi postado no quadro de aviso no Escritório.

V

5

As condições de conservação e de segurança da Casa de Química são
adequadas? ( pintura,identificação, rachaduras, corrosão, temperatura,
ventilação, espaço livre, isolamento)

Não

Obs.: Os produtos químicos são armazenados no Almoxarifado juntamente com outros
produtos ( limpeza, lubrificantes, etc.)
6

Os funcionários utilizam EPI?

Não

Obs.: No momento da vistoria não estavam utilizando os EPI’s adequados.
7

Existe controle de estoque da Casa de Química?

Não

Obs.: Não foi apresentado o registro de controle de estoque.
O Laboratório possui equipamentos de qualidade de água e técnicos
habilitados para utilizá-los?
8

9

Não

O Laboratório não possui técnico habilitado para realização de análises, tendo apenas
estagiário de engenharia sanitária. Apresentou planilha de análise de PH (21 amostas)
Colorímetro 15 amostras), Turbidez (20 amostras) e Cloro (26 amostras), conforme planilha
em anexo (Maio/2021).
Os funcionários recebem treinamentos para manipulação dos produtos
químicos (Em caso positivo, apresentar a comprovação)
Conforme informado pelo Coordenador Operacional os funcionários recebem
treinamentos.Não apresentou registro de frequência aos treinamentos.

Sim
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3. Regulação

Item

STATUS

Informações do RIG e Plano de Exploração dos Serviços.

Segmento fiscalizado

I.

As metas estabelecidas no PMSB estão sendo cumpridas?

Não

1
Obs.: A revisão do Plano de Água e Esgoto não contemplou um cronograma de Metas.
2

O PMSB está revisado, atualizado?
Responsabilidade do Município

Sim

Obs.: O plano necessita de ajustamento para inclusão das metas de atendimento.
II.

O índice de hidrometração é de 100%?
1

Não

Obs.: O índice de hidrometração é inferior a 15%. Somente no Residencial Salvação os imóveis
foram entregues com hidrômetros instalados.
2

Em caso de hidrometração < 100%, o volume médio faturado não medido é
maior que o medido?

Sim

Obs.:

Item

Segmento fiscalizado

STATUS

4.Comercial

I.

1

Existe placa indicativa de que ali funciona um escritório/atendimento da
COSANPA?

Não

Obs.Somente a parede da fachada frontal apresenta o nome e logotipo da Companhia de
Saneamento do Pará – COSANPA.

Existe facilidade de acesso ao local?
2

Não

Obs.: O acesso apresenta uma rampa com inclinação superior a 15% e está localizada às margens
da Rodovia Santarém –Cuiabá com trânsito intenso.
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Os equipamentos e instalações elétricas estão em adequado estado de
conservação?

Sim

3
Obs.:

Existem assentos para os usuários em espera de atendimento?
4

Sim

Obs.:

Existe distribuição de senhas?
5

Não

Obs.: Existe pouco atendimento no Escritório da Unidade. Existe uma sala de atendimentos aos
usuários na Estação Cidadania localizada na Av. Rui Barbosa, Bairro Prainha.

Existe oferta de água para funcionários e usuários?
6

Sim

Obs.:
7

Existe instalações sanitárias disponíveis para funcionários e usuários?
Estão adequadamente conservadas?

Sim

Obs.:

Existem extintores de incêndio? (Observar a validadde da recarga)
8

Sim

Obs.: O s extintores estavam com recarga válida.
II.

A limpeza e arrumação são adequadas?
1

Sim

Obs.:
2

O armazenamento de materiais é feita de forma adequada e segura?
(Verificar arrumação e identificação, através de etiqueta)

Não

Obs.:

3

Todos os recipientes que contenham substâncias químicas perigosas
possuem rótulos indicativos do conteúdo e riscos?

Sim

Obs.:

É feito o controle de estoque de materiais?

Sim

4
Obs.: Não havia bacia de contenção para vazamento de substâncias químicas, conforrme evento
registrado no local (Vide Foto no Relatório de Fiscalização)
III.
1

As Ordens de Serviços estão sendo corretamente preenchidas?

Sim
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2

Os prazos de atendimento da OS's, com referência aos serviços mais
relevantes, estão sendo cumpridos? (Verificar por amostragem geral ou
específica, ou ainda, pelo relatório de atendimento, referente ao período de
três meses)

Sim

Obs.: Verificado no relatório de atendimento apresentado à equipe.
IV.

1

2

Existe pessoal exclusivo para atendimento ao público? (Anotar a
quantidade)

Sim

Existem no escritório, em local de fácil visualização, os manuais de
atendimento e execução dos serviços da COSANPA , o Código de Defesa
do Consumidor, tabelas de preços, prazos e de tarifas?

Não

Obs.: As informações dos serviços encontram-se no sítio eletrônico da COSANPA.
3

O escritório/loja de atendimento permance aberto durante o horário de
expediente?

Sim

Obs.: O horário de atendimento na Estação Cidadania é de 8h às 14h.
4

Existe aviso de atendimento prioritário para pessoas deficientes, idosos,
gestantes, lactantes, e ainda, pessoas acompanhadas de crianças de colo?

Sim

Obs.:
5

O usuário recebe o protocolo, informando o prazo para atendimento de sua
solicitação?

Sim

Obs.:

Existe acesso on line ao sistema comercial?
6

Sim

V.

É cobrada taxa de ligação e religação? Estão de acordo com a tabela?
1

Sim

Obs.:

São disponibilizadas para o usuário, no ato do pedido de ligação, seis data
para vencimento da fatura?

Não

2
Obs.:São disponibilizados 22 dias para vencimento da fatura, de acordo com a conveniência do
usuário, segundo informações do resposável pelo Setor Comercial.

3

Existe condicionamento da ligação ao pagamento de débito pendente, em
nome de terceiro?

Não

Obs.:

Existe contrato de adesão? O contrato está de acordo com a legislação
vigente?
4
Obs.:

Não
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VI.

É emitido o Termo de Ocorrência em caso de fraudes?

Não

1
Obs.: Não foram apresentados registros de ocorrências .

2

As informações no Termo de Ocorrência estão preenchidas corretamente?
(virificar TO's emitidos)

Não

Obs.: Não foram apresentados registros de Termos de Ocorrência.
3

As cobranças, no caso de fraudes ou infrações dos usuários estão sendo
aplicadas corretamente?

Não

Obs.: Não informado
VII.

1

O prazo do aviso de corte está de acordo com o estabelecido na
legislação?

Sim

Obs.: No decorrer da pandendia de COVID-19 foram suspensos os cortes de abastecimento de
água.

Verificou-se ausência de corte indevido, no período analisado?
2

Não

Obs.:
VIII.

As leituras estão cumprindo os intervalos estabelecidos no Contrato?

Não

1
Obs.: Não são disponibilizados contrado de adesão ao usuário.

2

Existe calendário de leitura, faturamento, apresentação da fatura e data de
vencimento?

Sim

Obs.: Existe leitura somente nos imóveis do Residencial Salvação

3

O faturamento, no caso de usuário sem medição, é feito pelo consumo
presumido. Os consumidores não medidos são faturados até 10m³?

Sim

Obs.: Solicitar por ofício o critério de estimativa de consumo.
4

O prazo mínimo de 5 dias antes do vencimento, para apresentação da
fatura, é obedecido?

Sim

Obs.:

As informações mínimas exigidas estão presentes na fatura?

Sim

5
Obs.: Não há informação sobre a qualidade da água.

Há devolução automática de valores pagos em duplicidade pelos usuários?
6
Obs.: As devoluções são realizadas por comprensações nas faturas futuras.

Sim
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ANEXO B
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Figura 01 - Conjunto de 02 (duas) bombas que apresentam
vazamentos e pontos de corrosão (Irurá).

Figura 02 – Sistema de cloro gasoso (Irurá).

Figura 03 – Os poços profundos dos sistemas não possuem placas de
identificação. Exemplo de poço no Sistema do Irurá.

Figura 04 – Poço profundo (PT-03) sem instalação de horímetro, com
funcionamento 24h (Caranazal).

Figura 05 - O reservatório de chapas de aço encontra-se em mau
estado de conservação, apresentando pontos de oxidação e
tubulações com vazamentos. (Caranazal)

Figura 06 – Reservatório apoiado encontra-se em mau estado de
conservação e limpeza, apresentando evidências de infiltrações. (Elcione)
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Figura 07 – Tubulações do reservatório com pintura de proteção já
desgastada e com vazamentos nos registros. (Elcione)

Figura 08 – No abrigo das bombas constatou-se a ausências de grade de
proteção nas canaletas do piso. (Elcione)

Figura 09 – A casa de abrigo do operador , guarda de produtos
químicos (Elcione)

Figuras 10 e 11 – Os quadros elétricos estão apresentando portas e grades
pontos de oxidação. (Elcione)

Figuras 12 e 13 – A base do reservatório encontra-se desprotegida por
ausência de calçada de proteção para evitar carreamento de material
do aterro. (Salvação)

Figura 14 – Pintura de proteção inadequada, e ainda ausência de tampa nas
caixas de proteção dos quadros elétricos. (Salvação)
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Figura 15 – O quadro elétrico encontra-se instalado em abrigo
construído em alvenaria, apresentando-se com pintura desgastada.
(Mendonça Furtado)

Figura 16 – O local e o poço não estão devidamente identificados e o terreno
apresenta ausência de capinação, pintura e limpeza. (Mendonça Furtado)

Figuras 17 e 18 – Laboratório pequeno que dificulta o manuseio dos
equipamentos. (Irurá)

Figura 19 – Controle Físico-Químico e Biológico realizado na unidade do
Irurá.

Figuras 20 e 21 – Bombas do conjunto elevatório do Irurá. Presença de objetos alheios no acesso aos equipamentos, fios expostos e canaletas e
grades mal posicionadas gerando risco de acidentes.
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Figuras 22 e 23 – Falta pintura de proteção dos componentes das
bombas dos quadros elétricos de comento, fiação aparente,
ferramentas e outras objetos na área de operação. (Irurá)

Figura 24 – Reservatório e poço de sucção sem conservação e limpeza.
(Irurá)

Figuras 25 e 26 – Falta de organização interna dos produtos
estocados, havendo vazamento de óleo lubrificante e resíduos de cloro
no piso. (Irurá)

Figura 27 – Não há instalação de canaleta de coleta de produtos químicos na
entrada no Almoxarifado, sendo o material de lavagem lançado livremente na
área externa do almoxarifado. (Irurá)

Figuras 28 e 29 – Não há placa de identificação do abrigo do sistema
de cloro gasoso e nem equipamentos de proteção para inalação
disponíveis no local ou chuveiro de emergência. (Irurá)

Figura 30 – Adutora sem sinais de vazamentos. Falta revitalização da pintura
de proteção. (Irurá)
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Figuras 31 a 33 – A área do terreno da unidade do Irurá apresenta delimitação frontal por muro e cerca, entretanto, não existe placa indicativa de área
restrita.

Figura 34 a 38 – Falta conservação, organização e limpeza nos acessos aos equipamentos. Também foi encontrado no local animais domésticos
(felinos). (Irurá)

Figura 39 – Poço PT-01, no Sistema Livramento. O poço possui
horímetro para controle do tempo de funcionamento, entretanto, não
apresenta macromedição na rede.

Figura 40 – 02 (dois) cilindros para cloração gasosa no abrigo do Sistema
CRD Livramento.
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Figura 41 – Edificações revitalizadas de pinturas, muros e reservatório
apoiado (3.000m³). (CRD Livramento)

Figuras 42 e 43 – A área do terreno apresenta delimitação frontal por muro e
cerca, em bom estado de conservação e limpeza. (CRD Livramento)

Figuras 44 e 45 – A captação na unidade Caranazal é feita por 02
(dois) sistemas de bombeamento à vácuo com instalações elétricas
precárias em abrigo cobertos.

Figura 46 – O reservatório de chapas metálicas encontra-se em mau estado
de conservação e vazamentos na tubulação. (Caranazal)

Figura 47 – Descarte irregular de recipientes de produtos químicos no
terreno, com sinais de queima. (Caranazal)

Figura 48 – No abrigo das bombas foram encontrados resíduos de cloro,
ausência de Equipamentos de Proteção Individual para manuseio do produto
e de sinalização de delimitação da área do extintor de incêndio. (Caranazal)
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Figura 49 – O abrigo do operador encontra-se em mau estado de
conservação, banheiro com instalações precárias, mobiliário fora dos
padrões ergonômicos e falta equipamentos de segurança. (Caranazal)

Figuras 50 e 51 – Falta conservação e limpeza nos acessos aos
equipamentos. Também foi encontrado no local animal doméstico (felino).
(Caranazal)

Figura 52 – O poço PT-01 existente na Rua Mendonça Furtado não
possui placa de identificação e encontra-se numa área protegida por
muros.

Figura 53 – O abrigo de proteção do sistema de cloro past estava revitalizado
e com a pintura de proteção recente, entretanto, não houve acesso a chave
no momento da visita para abri-lo. (Mendonça Furtado)

Figuras 54 e 55 – O poço PT-01, instalado na Rua Maracanã, não
apresentava placa de identificação. O tratamento da água é realizado
com cloro PAST. (Elcione)

Figura 56 – O medidor de nível tem instalação improvisada, portanto, não há
controle de nível. (Elcione)
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Figuras 57 e 58 – A edificação no terreno da Rua B, constitui o abrigo do operador de plantão: desorganizado, em mau estado de conservação, com
instalações precárias e mobiliário fora dos padrões ergonômicos. (Elcione)

Figuras 59 a 62 – Depósito de cloro past. Não foram encontrados no local os equipamentos de proteção individual (EPI’s). A luva encontrada estava fora
dos padrões de uso.

Figuras 63 e 64 – As áreas patrimoniais dos Poços PT-01 e PT-01 (Rua B e Maracanã), estão delimitadas por muros de alvenaria e portões de perfis
metálicos e telas em boas condições de conservação e identificação.
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Figuras 65 e 66 – As chapas de aço que constituem as paredes do
reservatório apresentam pintura de proteção desgastadas. A escada de
acesso não apresenta plataforma de segurança intermediária nem no
topo do reservatório.

Figura 67 – O tratamento da água é realizado com cloro PAST.
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ANEXO C
UNIDADES FISCALIZADAS – Sistemas de Abastecimento de Água

