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ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO
 
 
 

RELATÓRIO Nº 13 / 2018 SEI GESB- 06090

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

 
 

1. APRESENTAÇÃO

Cumpre esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de
Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços Saneamento
de Goiás S/A – SANEAGO , no que se refere à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso,
o abastecimento de água e o esgotamento sanitário.

O trabalho envolve levantamento documental e in loco das obras e ações realizadas ou em  curso, 
previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) relativo à expansão e melhorias do Sistema de
Abastecimento de Água (SAA) e de Esgoto Sanitário (SES) a serem executadas pelo Prestador de Serviços Saneamento
de Goiás S/A – SANEAGO.

Nesta fiscalização houve  enfoque  especial  no estágio de desenvolvimento (andamento de obras,
soluções e alternativas apresentadas para a continuidade das obras) do Sistema de Abastecimento de Água  Corumbá
IV, muito importante e presente no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Luziânia. 

As fiscalizações foram realizadas no município de Luziânia, nos dias 7 e 8 dezembro de 2017,
pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de Luziânia.

 
 

2. OBJETIVOS

Avaliar o cumprimento das metas de expansão e melhorias do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)
e Contrato de Programa assinado  pelo Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO  com o
município de Luziânia.

Avaliar a situação atual do Sistema Produtor Corumbá IV.

 
 

3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO

Envio de Ofício solicitando todas informações e documentos existentes (cronogramas, planos de investimento,
relatórios, entres outros) sobre o status das obras de expansão e melhoria do SAA e SES do município.

Análise das informações e documentos recebidos.

Reunião com gerentes e técnicos da Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, Companhia de Saneamento
Ambiental do Distrito Federal (CAESB) e técnicos/engenheiros dos Consórcio Construtor.

Vistoria in loco nas obras do Sistema de Captação, Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB), Adutora de Água
Bruta (AAB) e Estação de Tratamento de  Água (ETA) do Sistema Produtor  Corumbá IV.
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4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO
 
 

Nome Função Vínculo
 Eduardo Henrique da Cunha  Gerente de Saneamento Básico AGR

Canuto M. A. Maia Gestor de Fiscalização, Controle e
Regulação AGR

Alexander Lacerda Engº. Civil - Gestor de Obras Saneago
 
 

 
 
5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de Luziânia, devidamente identificada a
seguir:

Endereço Av. Santa Maria,Qd. 28, Lt. 09, Setor Aeroporto
Cidade/Estado Luziânia / GO
DDD/Telefone/Fax (61) 3622-1522
Gerente Hélio B. Leão

 
 

6. DESCRIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

         

A fiscalização do cumprimento das metas de expansão e melhorias do Plano Municipal de Saneamento
Básico (PMSB) consistiu nas seguintes atividades:

- Realização de reunião de abertura no escritório do Consórcio Construtor no canteiro de obras da nova
Estação de Tratamento de Água (ETA) em construção na cidade de Valparaíso de Goiás;

- Fiscalização das obras da nova Estação de Tratamento de Água (ETA), sob a responsabilidade da
CAESB;

- Fiscalização das obras da nova Estação de Elevatória de Água Bruta (EEAB), sob a responsabilidade
da SANEAGO;

- Reunião de fechamento com participação dos responsáveis pelo Sistema de Abastecimento de Água -
SAA (SANEAGO) e pela Estação de Tratamento de Água (CAESB),  funcionários da Superintendência de Regulação da
SANEAGO de Goiânia e da GRS de Luziânia.

 

 

7. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

 
7.1. Documentos e informações apresentadas durante a fiscalização
 

Tendo como base as informações apresentadas durante a fiscalização e em análise da documentação
encaminhada À AGR, verificou-se os seguintes acontecimentos:

- Toda os obras relacionadas ao Sistema Corumbá IV a cargo da SANEAGO (Sistema de Captação,
EEAB, AAB) foram paralisadas no período compreendido entre 24 de agosto de 2016 e setembro de 2017.  Foram então
retomadas as obras relacionadas ao reassentamento da área de administração e oficinas (escritórios, almoxarifados,
refeitório, contratação de pessoal, etc.), e o ritmo retomado logo após uma reunião, em dezembro de 2017, entre os
presidentes da Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO e Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
(CAESB), presidentes das unidades de distribuição de energia, em Goiás e no Distrito Federal, Enel Distribuição Goiás e
Companhia Energética de Brasília - CEB, respectivamente.

- As obras a cargo da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), em
princípio, não foram muito afetadas pela Operação Decantação, continuando com o ritmo normal de execução e ficaram 
adiantadas em relação às obras da SANEAGO. A reunião realizada pelos presidentes tratou também das providências a
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serem tomadas por todos participantes do processo de construção, visando a aparar possíveis arestas existentes entre os
executores e encaminhamento de questões relacionadas ao caminho crítico do projeto geral (obras civis,  bombas da
captação, unidades associadas à Estação de Tratamento de Água, subestação e linha de transmissão, etc.)  para o pleno
funcionamento do Sistema Produtor Corumbá IV.

- O caminho crítico para a conclusão das obras está associado a construção da linha de transmissão com
extensão de 35 km, uma vez que a licença ambiental para tal obra foi emitida com muitos condicionantes.

- Durante o processo de revisão de pedidos de compra de equipamentos e contando com a participação
de servidores do Ministério das Cidades, Ministério Público Federal e SANEAGO, conseguiu-se uma redução de R$
20.000.000,00 no preço das bombas da EEAB.

 
Revendo o cronograma do projeto do Sistema Produtos Corumbá (SANEAGO - SISTEMA PROD, de

29/11/17), que nos foi fornecido pela SANEAGO, verifica-se que:
- A Adutora de Água Bruta (AAB) deverá ser concluída em 04/07/2018.
-  A Estação Elevatória de Água Bruta (EAAB) deverá estar concluída em 31/08/2018.
- A Linha de Transmissão, deverá estar concluída em 24/08/2018.
- A Subestação,  deverá estar concluída em 26/08/2018.
 
Pelo cronograma da CAESB, verifica-se que:
- A Estação de Tratamento de Água - (ETA) deverá estar concluída em março/2018.
- Adutora de Água Bruta deverá estar concluída em abril/2018. Simples acompanhamento.
 - A Linha de Distribuição de Alta Tensão e Subestação Rebaixadora de 138 kVA deverá estar concluída

em julho/2018.
 

7.2. Fiscalização in loco
 

Como resultado da fiscalização in loco realizada pela AGR, verificou-se que na área de Captação e
EEAB as obras civis foram retomadas, estando a mesma na fase de conclusão da estrutura de concreto do prédio da
EEAB (fotos 2, 3 e 4).

Já as obras da ETA estão bem adiantadas, tendo a parte civil (entrada, caixa de areia e módulo 1) e
mecânica quase pronta, faltando executar 100 metros de adutora DN 2.200, a urbanização da área e pequenos detalhes de
acabamento (fotos 5 a 9).

 

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO
 

 

  

 

   
Foto 1 - Participantes do processo de Fiscalização no

SAA Corumbá IV (AGR, Saneago, Caesb e Consórcio
Construtor)

 Foto 2 - Área de Captação, Bombas - SAA Corumbá IV
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Foto 3 - Área de Captação, Bombas - SAA Corumbá IV  Foto 4 -Área de Captação, Bombas - SAA Corumbá
IV

 
 

 

Foto 5 - ETA - Prédio da administração e Laboratório  Foto 6 - ETA - Módulo 1

 

Foto 7 - ETA - Montagem dos equipamentos
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