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1. DEMANDA
Órgão que enviou a demanda:

☒Prefeitura Municipal ☒ Câmara Municipal ☐ Ministério Público ☐Procon
☐Outro:
Referência:

Denúncia - Câmara Municipal. "Crime Ambiental e descumprimento de contrato"

Resumo dos itens questionados na demanda e tratados nesse relatório

1

Paralisação das obras do sistema de esgotamento sanitário

2

Legalidade da implantação de uma ETE intermunicipal

3

Falta de comunicação da COPASA a respeito da implantação da ETE.

4

Extravasamentos e morosidade na realização de manutenções corretivas

5

Lançamento direto de esgotos nos cursos d'água e/ou na rede de drenagem pluvial

6

Cobrança indevida da tarifa de esgotamento sanitário

7

Insatisfação dos usuários

Tipo de Fiscalização
Período da Inspeção de Campo

Quadro 1. Características da fiscalização.
Fiscalização in loco e Análise Documental

Serviço Fiscalizado
Prestador de Serviços
Endereço da Sede do Prestador

Representante(s) designado(s) pelo
Prestador para acompanhamento

10 a 14 de dezembro de 2018.

Sistema de esgotamento Sanitário
COPASA - MG
Rua Mar de Espanha, 525, bairro Santo Antônio. Belo
Horizonte. CEP: 30.330-900.

Douglas de Sá Macedo – Eng. Fiscal de obras
Guilherme Argolo Saliba – Eng. de manutenção e operação.
Josué Elias de Souza – Agente de saneamento
José Almerindo Ribeiro – Encarregado manutenção SAA e SES
Patrícia Pedrelina Martins de Carvalho – Téc. Projeto e Obras
Thiago Nessralla Alpoim – Eng. de manutenção e operação
Vagner Almeida Ramos - Assistente de Apoio Administrativo
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2. FATOS LEVANTADOS
2.1. Áreas, Segmentos e Unidades Fiscalizadas
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Redes

PV’s e pontos de lançamento: córregos Timóteo; Timotinho; Alegre e Caçador.

Elevatórias

EEE-03, EEE-04, EEE-05, EEF.

Tratamento

ETE - Tratamento Preliminar, Reator UASB; Filtro, Decantador, Leito de
Secagem e Desidratação mecânica (em fase de instalação).

Controle da eficiência
do tratamento

Não se aplica.

Corpo receptor

Rio Piracicaba (lançamento ainda não implantado).

Atendimento ao
usuário

Condições de atendimento e prazo para execução de serviços.

2.2. Entrevistas Realizadas
2.2.1.Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores
Foi realizada reunião com o Prefeito Douglas Willkys, os vereadores Raimundo Nonato Vieira e Fábio
Campos, o fiscal de obras José Sávio de Andrade e o Secretário Parlamentar Leonardo Torrezanni.
A Prefeitura questionou:
1. Legalidade da construção de uma ETE para 2 municípios;
2. Alegaram que não foram informados que a ETE, em fase final de implantação, tratará os
esgotos oriundos de Coronel Fabriciano, fato que provoca insatisfação entre a população (que,
por sua vez, também questiona o valor da tarifa de esgoto);
3. Reclamaram de cobranças da tarifa de esgoto em situações em que o usuário ainda não é
atendido com o serviço de tratamento;
4. Usuário é cobrado pelo serviço de esgoto, mas o imóvel não está conectado à rede coletora.
O PMSB está passando pela primeira revisão, e encontra-se na fase de consulta pública.
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A fiscal citou a tarifa social que beneficia os usuários integrantes do CadÚnico e a importância de a
Secretaria Municipal de Assistência Social atualizar e orientar as famílias cadastradas. Essas devem
procurar agência de atendimento do Prestador com a folha resumo do CadÚnico e solicitar a mudança
da modalidade de cobrança, conforme instruções no verso da fatura mensal.

2.2.2.Manifestação dos usuários
Os usuários declararam que após ampliação da rede coletora e interceptores houve redução
acentuada de odor nos cursos d’água, e em alguns trechos dos córregos já é possível perceber
visualmente as melhorias. Todavia, percebe-se que há muitos trechos que ainda apresentam odor
desagradável. Relataram que estão pagando por um serviço de tratamento ainda inexistente. Foi
solicitado a esses usuários a fatura mensal dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário, e então, fez-se os esclarecimentos necessários, relacionados à tarifa de esgoto praticada. As
tarifas cobradas estavam compatíveis com serviço prestado (coleta e afastamento de efluentes).
Questionados sobre o tratamento conjunto dos esgotos de Coronel Fabriciano e Timóteo, alguns
mostraram-se indiferentes e outros desconheciam tal informação.
Foram entrevistados os comerciantes do camelódromo, que declararam estarem aliviados com a atual
situação do rio Piracicaba, apesar de ainda perceberem o odor em dias mais quentes.

3. CONTRATO
Tipo do contrato vigente

Data de assinatura
do contrato vigente

Contrato de Programa
31/10/2011

Data de vencimento do
contrato vigente

Serviços contratados

☒Abastecimento de Água ☒Esgotamento Sanitário

Localidades concedidas

☒Sede

SES TIMÓTEO

31/10/2041

☐Distritos
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4. CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA
4.1. Informações gerais
Índice de Cobertura

Capacidade Nominal
de Tratamento
População Atendida
(número absoluto)
Nº de ligações
Eficiência da ETE
(% remoção DQO)

86,1%
76.744
24.503

Índice de Atendimento

Vazão média de
tratamento
População Atendida (%)
Eficiência da ETE
(% remoção DBO)

86,1%
86,1%
-

-

4.2. Considerações gerais do sistema
De acordo com Contrato de Programa, a ETE seria concluída em 2015, com operação prevista para o
mesmo ano. Todavia as obras da ETE ainda estão em andamento e em fase final de implantação, porém
sem data prevista para sua conclusão, visto que não foi apresentado um cronograma atualizado das
obras de implantação e melhoria do sistema de esgotamento sanitário.
Em relação ao tratamento conjunto dos esgotos de Coronel Fabriciano e Timóteo, foram
encaminhados pela COPASA, cópias dos convites e atas de audiências públicas realizadas no município.
De acordo com a cópia das atas, o tema foi amplamente abordado. Nas audiências realizadas, a
COPASA atestou que a implantação da ETE em Timóteo se fez por questões técnicas, não causando
prejuízos ao município (Anexos II e III). Sobre as más condições dos córregos no município e
questionamentos da cobrança indevida pelo serviço de esgotamento relatado pelos vereadores e a
despeito dos relatórios encaminhados, cumpre esclarecer que a instalação da rede coletora não foi
concluída devido a problemas relacionados à indenização e desapropriação de áreas e faixas de
servidão.
Foram observados lançamentos irregulares de esgotos nas redes pluviais que desaguam nos córregos
Timóteo, Timotinho, Caçador e no rio Piracicaba, e também lançamentos diretos de esgotos nos cursos
d'água, apesar da existência de redes coletoras nos logradouros. Reza o Contrato de Programa,
firmado entre Prefeitura e Prestador, que é obrigação dos usuários não lançar esgotos sanitários na
rede de águas pluviais, conforme sua cláusula oitava, alínea “h”. Além disso, a partir do momento em
que a rede coletora esteja disponível à população, aqueles que eventualmente não estão ligados à
mesma devem ser informados da obrigatoriedade de ligação e das possíveis penalidades que podem
ser sancionadas pelo Município. Caberia ao Prestador notificar a Prefeitura dos usuários irregulares,
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para que a mesma fiscalize aqueles que estão em desacordo com as normas. Tal ação atende ao
preconizado pela Lei Federal nº 11.445 de 2007 e a resolução nº 40 de 2013 da ARSAE. Além disso, o
Contrato de Programa traz em sua cláusula sexta, alínea “m”, a atribuição da Prefeitura de “impor as
sanções previstas em lei para os casos em que não se observar a determinação de conexão à rede
pública de abastecimento de água e esgotamento sanitário. ”

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O SES do município de Timóteo está em fase final de implantação, tanto das redes coletoras, quanto
dos interceptores, elevatórias e da estação de tratamento de esgotos. Porém, os cursos d´água no
município ainda recebem esgotos “in natura”, em decorrência de ligações existentes e ainda
necessárias visto que o sistema não está totalmente implantado, e principalmente por lançamentos
indevidos de esgotos no sistema de águas pluviais do município aliado ao lançamento de esgotos de
residências ribeirinhas diretamente nos cursos d’água. Ainda que o contrato vigente proíba aos
usuários o lançamento de esgotos na rede de águas pluviais, há diversos pontos de lançamentos, tendo
em vista a quantidade de esgotos que chegam aos cursos d’água através das redes de drenagem,
todavia não foi possível localizar a origem destes lançamentos. É importante lembrar que o contrato
estabelece como obrigação dos Usuários a conexão às redes de coleta disponíveis. O Município pode
multar os proprietários ou interditar os imóveis que não estejam ligados à rede coletora. A COPASA
informou que fará um trabalho de conscientização dos Usuários e de caça esgotos, encaminhando a
lista dos usuários factíveis (possuem rede de coleta disponível, mas são atendidos apelas pelos serviços
de abastecimento de água) para a Prefeitura quando a ETE iniciar a operação.
Durante a fiscalização foi possível acompanhar a manutenção corretiva em um poço de visita. O
operador diz que durante as manutenções corretivas e desentupimentos das canalizações é comum
encontrar obstruções por diversos objetos lançados indevidamente na rede. Faz-se necessário um
trabalho junto aos Usuários esclarecendo a importância da conexão às redes e o uso adequado das
mesmas.
Considerações por demanda
1

Paralisação das obras do sistema de esgotamento sanitário

As obras estão em andamento e em fase final. Recomenda-se à COPASA atualizar o
cronograma de obras observando o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB
atualizado e apresentar à Prefeitura para pactuação de novos prazos.

2

Legalidade da implantação de uma ETE intermunicipal
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A prestação do serviço é legal e regida por contrato firmado. A Prefeitura e a Copasa devem
alinhar os interesses e garantir que o serviço seja prestado com a qualidade devida de
acordo com o PMSB de Timóteo.
3

Desconhecimento da implatação de uma ETE intermunicipal

Foi encaminhados pela COPASA cópia de cartazes, convites e atas de audiências públicas
realizadas em que o tema foi amplamente discutido. Recomenda-se melhor alinhamento
entre as partes.
4

Extravasamentos e morosidade na realização de manutenções corretivas

A COPASA afirma que usualmente decorrem do mau uso das instalações sanitárias das
residencias e que dispõe de equipamentos para desobstrução e busca celeridade nas
manutenções corretivas. É preciso agilizar os procedimentos, consicentizar a população e
realizar manutenções preventivas.
5

Lançamento direto de esgotos e pela rede de drenagem pluvial nos cursos d'água

A COPASA informou que fará um trabalho conjunto com o Município de conscientização dos
Usuários e de caça esgotos nas áreas de ocorrências, assim que a ETE entrar em operação.

6

Cobrança indevida de tarifas

Não foram constatadas irregularidades, uma vez que o serviço prestado está sendo cobrado
devidamente (coleta e afastamento de esgoto).

7

Insatisfação dos usuários

O Prestador foi comunicado da insatisfação manifestada pelos usuários e se protificou a
tomar as providências cabíveis. As não conformidades estão listadas no item 6.

6. CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES
NÃO CONFORMIDADE
Deixar de cumprir os prazos estabelecidos pela Resolução Normativa da ARSAE-MG para atendimento de solicitações de
ligação ou de vistoria para ligação de água/esgoto.
REFERÊNCIA LEGAL
Resolução Arsae nº 40/2013, Art. 65º.
UNIDADE OPERACIONAL
Atendimento ao usuário

SES TIMÓTEO

CONSTATAÇÃO
O Prestador não cumpriu os prazos estabelecidos pela Resolução Normativa da ARSAE-MG
para atendimento de solicitações de ligação ou de vistoria para ligação de água/esgoto.
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Informações obtidas à partir do banco de dados da COPASA MG.

NÃO CONFORMIDADE
Deixar de solucionar problemas operacionais que resultem extravasamento em prazo superior ao prazo definido em
resolução específica da ARSAE.
REFERÊNCIA LEGAL
. Resolução Arsae nº 40/2013, Art. 8º, §1°, 2º, 3º.
UNIDADE OPERACIONAL
Rede Coletora

CONSTATAÇÃO
Morosidade em executar manutenção corretiva na rede coletora de esgotos. Há ocorrências
com mais de 48 horas em aberto..

Informações obtidas à partir do banco de dados da COPASA MG.
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7. APÊNDICE FOTOGRÁFICO

Foto 1 – ETE em fase final de implantação.

Foto 2 – ETE em fase de implantação - Sistema de pretratamento de efluentes composto por um canal, uma
peneira de canal e dois transportadores de rosca
helicoidal (sistema automatizado)

Foto 3 – ETE em fase final de implantação – sistema de
pré-tratamento de efluentes (manual), acionado na
ausência de energia elétrica.

Foto 4 – ETE em fase final de implantação – sistema de
pré-tratamento de efluentes (manual), acionado na
ausência de energia elétrica.

Foto 5 – ETE em fase de implantação – queimador de
gás.

Foto 6 – ETE em fase final de implantação, caixa
distribuidora de vazão em fase de testes.
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Foto 7 – EEE em fase final de implantação.

Foto 8 – EEE em fase final de implantação.

Foto 9 – EEE em fase final de implantação.

Foto 10 - EEE Macuco – funcionando.

Foto 11 – Trecho de córrego Limoeiro com dejetos
sanitários

Foto 12 – Poço de Visita - PV obstruído
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Foto 13 – manutenção Poço de Visita - PV obstruído.

Foto 14 – Esgotos na rede de drenagem pluvial

Foto 15 – Córrego Caçador sem presença aparente de
esgotos.

Foto 16 – Trecho de córrego Caçador com lançamentos
“in natura”. Área em processo de desapropriação.

Foto 17 - lançamento direto no corpo d’água, todavia
há rede coletora disponível

Foto 18 – Rede coletora no córrego Caçador.
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Foto 19 – lançamento direto no corpo d’água, todavia
há rede coletora disponível

Foto 20 – Trecho com rede de esgoto e presença de
esgotos no curso de água.

Foto 21 – lançamento direto no corpo d’água, todavia
há rede coletora disponível

Foto 22 – Ponto em que a rede coletora, que segundo a
COPASA foi danificada por máquina de terraplanagem
durante obra de manutenção da via no bairro
bandeirantes

Foto 23 – Córrego Timóteo com ausência de esgotos

Foto 24 – Córrego Timotinho com ausência de esgotos
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8. RECOMENDAÇÕES
1 – Recomenda-se ao Prestador atualizar e repactuar com a Prefeitura o Anexo III – Cronograma Físico
de Obras - do Contrato de Programa
2 – Recomenda-se ao Prestador alinhar com a Prefeitura as informações relacionadas com a
implantação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário, afim de desfazer possíveis
desentendimentos
3 – Recomenda-se ao Prestador Identificar os usuários irregulares não conectados à rede pública de
esgoto ou com conexões de águas pluviais na rede de esgoto e encaminhar para a Prefeitura executar
as ações necessárias.
4 – Recomenda-se ao Prestador enviar fotos comprovando a finalização das obras e início de operação
das EEE’s e ETE.

9. AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DA ARSAE-MG

Karla Patrícia Dias Da Silva - Masp. 1.062.435-1

Belo Horizonte, 08/03/2019
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Imagem 1.

ANEXO I - Anexo III do Contrato de Programa, Cronograma Físico de Obras
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ANEXO II - Cartaz Convite da COPASA - Reunião Pública
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ANEXO III - Convite Audiência Pública
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