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AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO –
ARSP
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA - DS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO – GSB

PARECER TÉCNICO SINTÉTICO – PT/DS/GSB 007/2017

Processo: 75416611
ASSUNTO: Análise do atendimento às constatações do Termo de Notificação –
TN/DS/GSB/002/2016 – Fiscalização Específica das metas e objetivos do Plano Municipal
de Saneamento Básico de Vila Velha, frente à defesa prévia protocolada pela Cesan no
ofício PR/032/033/2016.
1.

DOS FATOS

No ano de 2016, a Gerência de Saneamento Básico (GSB) realizou fiscalização específica
da prestação dos serviços da CESAN em Vila Velha, no que se refere ao cumprimento dos
objetivos, metas e prazos previstos no Plano Municipal de Saneamento Básico deste
município.
Os resultados da fiscalização foram apresentados no Relatório de Fiscalização Específica
RFE/DS/GSB/001/2016, que gerou o Termo de Notificação TN/DS/GSB/002/2016. Estes
foram recebidos pela CESAN no dia 29/09/2016, através do Ofício OF/ARSP/DG
Nº037/2016. Após, a prestadora apresentou defesa prévia no dia 08/11/2016 por meio do
ofício PR/032/033/2016, a qual será avaliada neste parecer de forma a dar subsídio à
decisão da Diretora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária.
2.

DA ANÁLISE

Face à defesa prévia enviada pela CESAN será apresentada avaliação dos argumentos
apresentados às constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/002/2016, relatadas no
ofício PR/032/033/2016, no Quadro 1, a seguir. A resposta da Cesan à Constatação C1 foi
analisada pela ASJUR através da Nota Técnica ARSP/DC/ASJUR Nº01/2017, conforme
solicitação da DS à folha 56. Desta Forma, neste parecer, foram avaliadas as constatações
C2 a C6.
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Quadro 1: Recomendações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/002/2016 e os itens pendentes para seu atendimento
CONSTATAÇÕES DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO

CRITÉRIO

RECOMENDAÇÕES

PENDÊNCIAS DO PRESTADOR
DE SERVIÇOS

C1. A CESAN não atendeu à meta estabelecida no PMSB de Vila Velha para o Índice de Perdas na
distribuição para o ano de 2015.

(a)

Advertência

Defesa

C2. Os indicadores Índice de perdas na distribuição; Índices de perda no faturamento e Índice de perdas
totais por ligação estão tendo aumento significativo desde quando o PMSB de Vila Velha foi elaborado.

(a)

Envio de ofício solicitando Plano de
Ação

Apresentar Plano de Ação

(a)

Advertência e solicitação de Plano de
Ação

Defesa e Plano de Ação

C3.
A Cesan não cumpriu a meta estabelecida de atendimento das necessidades básicas de
ampliação em relação à reservação de água tratada em 2015 (implantação dos 10.000m³ de reservação Tabela 30 do PMSB).
C4.
A CESAN não cumpriu a meta estabelecida de atendimento das necessidades básicas de
ampliação em relação à implantação de rede coletora de esgoto em 2015 (implantação de 126.930 metros
de rede, totalizando 722.032 metros ao final do ano – Tabela 31 do PMSB).
C5.
A CESAN não cumpriu a meta estabelecida de atendimento das necessidades básicas de
ampliação em relação à capacidade de tratamento de esgoto 2015 (implantação do sistema de tratamento
de esgoto com capacidade de tratar 320l/s – Tabela 31 do PMSB).
C6.

A CESAN não apresentou os resultados dos indicadores previstos no PMSB de Vila Velha.

(a)

(a)

(a)

Envio de ofício solicitando
cronograma para atendimento das
metas do PMSB.
Envio de ofício solicitando
cronograma para atendimento das
metas do PMSB.
Advertência e solicitação de Plano de
Ação
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Apresentar cronograma

Apresentar cronograma

Defesa e Plano de Ação
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3.

CONCLUSÃO

Consoante o apresentado no Erro! Fonte de referência não encontrada., três
constatações sofrerão a penalidade de advertência e três itens serão monitoradas pela
Agência através da solicitação de Plano de ação e cronograma físico financeiro, com
apontamento das metas e prazos para: melhoria dos indicadores de perdas no sistema de
abastecimento de água, execução da ampliação das redes de esgotamento sanitário e
melhoria na capacidade de tratamento de esgoto.

Este é o Parecer, s. m. j.

Vitória - ES, 17 de fevereiro de 2017.

Lorenza Uliana Zandonadi
Gerente de Saneamento Básico
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