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1. APRESENTAÇÃO DA ARES-PCJ 
 

A Lei Federal nº 11.445/2007 - Política Nacional de Saneamento Básico, regulamentada pelo 

Decreto Federal nº 7.217/2010, apresenta o saneamento básico como o conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas.  

 

A norma legal também prevê que todos os municípios respondam pelo planejamento, 

regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, além de serem, também, 

responsáveis pela prestação desses serviços, seja por meios próprios, ou através da 

contratação de terceiros. 

 

Desta forma, as funções de planejamento, regulação e fiscalização desses serviços são 

distintas e devem ser exercidas de forma autônoma, ou seja, por quem não acumula a função 

de prestador dos serviços, sendo necessária, portanto, a designação de outro órgão no âmbito 

da administração direta ou indireta. 

 

A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí (ARES-PCJ) foi criada a partir da demanda de diversos municípios que, diante desta 

nova realidade, procuraram o Consórcio PCJ em busca de uma solução comum adequada, 

aliando menores custos operacionais a uma maior proximidade e atenção a realidade de cada 

município. 

 

Mais que um órgão regulador e fiscalizador, a ARES-PCJ é uma entidade autônoma e 

independente, parceira dos municípios consorciados, que atua visando conciliar tecnicamente 

os interesses de usuários, prestadores dos serviços e titulares (prefeituras), tendo como 

objetivos básicos: 
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• Estabelecer padrões e normas para prestação dos serviços públicos; 

• Garantir o cumprimento do Plano Municipal de Saneamento; 

• Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico; 

• Definir tarifas e outros preços para equilíbrio econômico e financeiro do 

prestador; 

• Garantir a eficiência e eficácia da prestação dos serviços.  

 

O Município de Analândia é subscritor do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ, e o ratificou 

através da Lei nº 1.710, de 03/01/2011, assim delegou e transferiu à Agência Reguladora PCJ 

o exercício das atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento 

básico. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

2.1 Município 

Prefeitura Municipal de Analândia 

Prefeito: JAIRO APARECIDO MASCIA 

Vice-Prefeito: JOSÉ ANGELO DE MATTOS 

Endereço: Avenida 4, 381 - Centro 

Telefone: (19) 3566-1428 

E-mail: prefeito@analandia.sp.gov.br

Código ARES: 17

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 1.710, de 03/01/2011

2.2 Prestador  

Nome: Prefeitura Municipal de Analândia 

Responsável legal: JAIRO APARECIDO MASCIA 

Endereço: Avenida 4, 381 - Centro 

Telefone: (19) 3566-7190 

E-mail: jairo.mascia@r7.com

3. EQUIPE TÉCNICA

3.1 ARES-PCJ 

Camilla Badini – Analista de Fiscalização e Regulação – Engº Civil 
Edilincon M. de Albuquerque – Analista de Fiscalização e Regulação – Engº Civil 

3.2 Prestador 

José Batista Marinho – Encarregado de Saneamento 

Rafael Dimitrius – Técnico em Saneamento 
Cláudio Alex Gonçalves – Técnico Químico 
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4. DENÚNCIA

Em 10/05/2018, foi apresentado  à ARES-PCJ o Ofício nº 20/2018, encaminhado pela Câmara 

Municipal de Analândia, reportando a ocorrência de irregularidades e realizando 

questionamentos sobre o processo de tratamento de esgoto do município. Seguem abaixo, 

resumidamente, as demandas apresentadas no documento. 

• Despejo de Esgoto Bruto diretamente no Rio Corumbataí nos seguintes pontos :

o PONTO 1 - Residências no entorno da Av. 1/ Av. 6;

o PONTO 2 - Cachoeira Salto Major Levy;

o PONTO 3 - Recanto da Saúde - Caixa d’ água e Recanto da Cascata "Lago 

da Bruxa".

• Questionamentos a respeito dos procedimentos realizados para o tratamento

do efluente na estação de tratamento de esgoto;

• Limpeza, conservação e dedetização dos bueiros e galerias.

Figura 01 – Locais apontados na denúncia em 11/07/2018 
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Este relatório apresenta a vistoria realizada pela equipe técnica da ARES-PCJ nos locais 

apontados pelo ofício. Apenas o último item (“Limpeza, conservação e dedetização dos 

bueiros e galerias“) não será abordado, pois não integra as competências delegadas pelo 

Município à Agência. 

5. ANÁLISE TÉCNICA E OPERACIONAL DO MUNICÍPIO

5.1  Estrutura Operacional Atual

5.1.1 – Coleta e tratamento de esgoto sanitário

O sistema de tratamento de esgoto é composto por uma lagoa anaeróbia, uma lagoa 

facultativa e um tanque de contato com chicanas ao final do tratamento. A desinfecção, antes 

realizada através da aplicação de hipoclorito, está sendo feita, atualmente, por pastilhas de 

cloro instaladas dentro do tanque de contato. O edifício onde era realizada a dosagem do 

hipoclorito está servindo de depósito para materiais diversos.  

O prestador não soube informar se foi realizado algum estudo para a alteração do sistema de 

desinfecção existente.  

5.2  Condições gerais de prestação dos serviços 

5.2.1 – Cobertura da Fiscalização no Município  

A ARES realiza inspeções semestrais no município, fiscalizando as unidades responsáveis pela 

captação, tratamento e distribuição de água e esgotamento sanitário e aponta eventuais Não 

Conformidades de acordo com a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014 e Resolução nº 

50/2014. 

A cobertura da fiscalização da ARES-PCJ já alcançou 100% dos sistemas existentes de água e 

esgoto do Município. 
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5.2.2 – Não conformidades 

A partir das fiscalizações realizadas semestralmente, são emitidos os relatórios de fiscalização 

com as não conformidades encontradas em cada um dos subsistemas visitados. Todos os 

relatórios ficam disponíveis no site da ARES-PCJ para consulta. 

A tabela abaixo apresenta um resumo das Não Conformidades apontadas nos Sistemas de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e na unidade de atendimento ao público, em 

relação aos prazos, conforme estabelecido na Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, 

resultante de todas as fiscalizações já realizadas de Analândia. 

Tabela 01 – Resumo de Não conformidades Apontadas 

NÃO CONFORMIDADES Quantidade % 

Vencida 121 73% 

Dentro do prazo 12 7% 

Resolvidas 32 19% 

Cancelada 0 0% 

Total 165 100% 

Fruto destas não conformidades apontadas pela agência, foram realizadas as seguintes 

advertências: 

• Advertência DE - E241_2017 - ANALÂNDIA – Fiscalização – 2014;

• Advertência DE - E242_2017 - ANALÂNDIA – Fiscalização – 2015;

• Advertência DE - E243_2017 - ANALÂNDIA – Fiscalização – 2016;

• Advertência DE - E244_2017 - ANALÂNDIA – Fiscalização – 2017;

• Advertência DE - E148_2018 - ANALÂNDIA – Fiscalização – 2018.
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5.2.3 – Monitoramento do Tratamento de Esgoto  

A Agência Reguladora PCJ possui um programa de monitoramento pontual do esgoto tratado. 

As amostras de esgoto sanitário bruto são coletadas antes do tratamento preliminar 

(gradeamento/caixa de areia) e as amostras de esgoto sanitário tratado são coletadas na 

tubulação de saída do efluente final das Estação de Tratamento de Esgoto. Os resultados das 

últimas análises podem ser visualizados na tabela abaixo. 

Tabela 02 – Resultado Monitoramento pontual de Esgoto Tratado 

ETE Data 
DBO 

entrada 
(mg/L) 

DBO saída 
(mg/L) 

(PL¹ até 60)¹ 

Eficiência 
(%) 

(PL¹ > 80%) 
Resultado 

JOSÉ BATISTA MARINHO 05/09/2017 129,00 118,00 9,00% Não 
conforme. 

JOSÉ BATISTA MARINHO 03/05/2017 253,00 130,00 49,00% Não 
conforme. 

JOSÉ BATISTA MARINHO 04/10/2016 343,00 157,00 54,00% Não 
conforme. 

JOSÉ BATISTA MARINHO 05/04/2016 277,00 147,00 47,00% Não 
conforme. 

PL¹ - Padrão de emissão conforme Decreto Estadual nº 8468/76 

Como pode ser observado na Tabela 2, a ETE JOSÉ BATISTA MARINHO em todas as análises 

pontuais realizadas apresentou eficiência bastante abaixo do limite legal (80%). Outro 

agravante relacionado à estação de tratamento de esgoto do município é a não realização do 

automonitoramento do efluente tratado. Sem este controle periódico, não é possível apurar 

qual é a qualidade do efluente final lançado no Rio Corumbataí.  

Convém relatar aqui que o Município já foi advertido duas vezes (advertências – DE-E243/ DE-

E244) devido ao não atendimento do padrão de emissão estabelecido e pela falta de 

monitoramento do efluente lançado ao final do tratamento na Estação de Tratamento de 

Esgoto.  
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5.3 Apuração das ocorrências citadas no ofício 

Em 11/07/2018 foram realizadas vistorias pela equipe técnica da agência nos locais indicados 

pelo ofício e segue abaixo uma breve descrição das constatações realizadas. As fichas de 

fiscalização com a descrição detalhada e os apontamentos fotográficos constam no anexo 

deste documento. 

1) Despejo de Esgoto Bruto diretamente no Rio Corumbataí.

• Ponto 1 - Residências no entorno da Av. 1/ Av. 6 – Segundo as informações do
prestador, estes pontos receberam recentemente obras para interligação com a
rede existente. Nesta intervenção, segundo a prefeitura, 35 casas que realizavam 
o lançamento de esgoto in natura, agora estão conectadas na rede pública de
esgotamento sanitário. Porém, esta intervenção não contemplou todos os pontos
de despejo irregular existentes na região.

• Ponto 2 - Cachoeira Salto Major Levy – Durante a fiscalização foi constatado que,
de fato, o esgoto oriundo do comércio instalado à margem da cachoeira é
despejado diretamente no rio. Segundo o prestador não existe infraestrutura para
coleta de esgoto neste ponto, porém é possível enviar esta contribuição para uma
rede que está situada nas proximidades.

• Ponto 3 - Recanto da Saúde - Caixa d’ água e Recanto da Cascata "Lago da
Bruxa"– Durante a fiscalização foi confirmado que o esgoto proveniente da
residência e da área de lazer pública estão sendo despejados irregularmente.

Os cenários encontrados estão em desacordo com as recomendações ditadas pela agência no 

Art. 14 e Art. 19 da Resolução 50/2014. Seguem os trechos normativos na integra.  

• “Art. 14 [...] § 2º Os prestadores de serviços deverão promover todas as medidas e
ações necessárias exequíveis para a suspensão e solução dos vazamentos e/ou
extravasamentos de água e esgoto nas redes públicas que impliquem em inadequadas
condições sanitárias ou ambientais, observadas as especificidades técnicas e
intempéries, que serão justificadas pelos prestadores e analisadas pela ARES-PCJ, para 
fins de cumprimento da respectiva obrigação. ”



11

• “Art. 19. O prestador de serviço deverá tratar os esgotos sanitários e lançar os
respectivos efluentes em conformidade com normas expedidas pelo Ministério do
Meio Ambiente e pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e
compromissos formais aplicáveis. ”

Relacionado ao artigo 19, a situação do despejo direto no afluente contraria a determinação 

descrita na Seção II do decreto nº 8468/76 da CETESB, em que estão definidos os padrões de 

emissão permitidos para o lançamento em águas interiores ou costeiras, superficiais ou 

subterrâneas, situadas no território do Estado.  

Sendo assim, a prefeitura de Analândia está sendo notificada e deve providenciar as 

adequações necessárias, estando sujeita às penalidades cabíveis.  

1) Questionamentos a respeito dos procedimentos realizados para o tratamento do efluente
na estação de tratamento de esgoto – Durante os 5 anos em que a agência atuou no
município de Analândia, a ETE José Batista Marinho foi alvo de quatro fiscalizações técnicas.
Após estas vistorias foram emitidos relatórios detalhados contendo as recomendações de
melhorias a serem implementadas no sistema. Devido ao não cumprimento das não-
conformidades, o município foi advertido duas vezes (Advertências – DE-E243/ DE-E244).
As não-conformidades são:

• 8.20 - Não realizar automonitoramento do padrão de lançamento do efluente
final;

• 8.13 - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº
8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de
emissão estabelecido.

5.4 Resumo das não conformidades apontadas na presente vistoria 

Em resumo, decorrente da vistoria do dia 11/07/2018, a Prefeitura de Analândia está sendo 

notificada pelas seguintes não conformidades: 
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 SUBSISTEMA LOCAL CÓD DESCRIÇÃO STATUS PRAZO PÁG. 

ETE 
JOSÉ 

BATISTA 
MARINHO 

8.13 

DBO média de lançamento em 
desacordo com CONAMA 430/2011 
(DBO < 120 mg/L ou redução > 60%) 
DBO média de lançamento em 
desacordo com Decreto Estadual nº 
8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou 
redução < 80%) ou não atender ao 
padrão de emissão estabelecido pelo 
órgão ambiental estadual (Alterada 
pela Resolução ARES-PCJ nº 129, de 
01/02/2016). 

Reincidente Imediato p.4

8.20 

Realiza automonitoramento do 
padrão de lançamento do efluente 
final 
Não realizar auto monitoramento do 
padrão de lançamento do efluente 
final (Alterado pela Resolução ARES-
PCJ nº 129, de 01/02/2016). 

Reincidente Imediato p.4

- 

PONTO 1/ 

9.1 

Não atendimento às condições 
gerais de prestação de serviços de 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. 

Dentro do 
Prazo Imediato 

p. 7 /
p. 9 /
p. 12

PONTO 2/ 

PONTO 3 

A Prefeitura de Analândia deve se adequar às legislações pertinentes, e resolver as não-

conformidades. Ressalta-se que a Prefeitura está sujeita às sanções, devido ao não 

cumprimento, previstas na Resolução nº 71/2014, tais como multa. 
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ANEXOS 



FISCALIZAÇÃO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Analândia
Nome: ETE José Batista Marinho
Coordenadas

Latitude : -22.138907
Longitude : -47.66463
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Lagoa de estabilização
Imagem(2)

Descrição(2): Detalhe do sobrenadante na lagoa

Anexo p.1

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6e-lowkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$56$$P34$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoqcWo-QoM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$56$$P35$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Prédio administrativo c/ laboratório - Nunca foi utilizado
Imagem(4)

Descrição(4): Tanque de contato - Desinfecção realizada através de pastilhas de cloro
Imagem(5)

Descrição(5): Detalhe do tanque de contato
Imagem(6)

Descrição(6): Vista geral do tanque de contato

Anexo p.2

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoqdTaowgM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$56$$P36$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyfDy5QkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$56$$P37$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiZOx-QkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$56$$P38$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6Z_b9QkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$56$$P39$$6.jpg


Imagem(7)

Descrição(7): Saída do efluente / calha Parshall - trabalhando afogada
Imagem(8)

Descrição(8): Prédio onde era realizada a preparação/ dosagem do hipoclorito p/ desinfecção do efluente
final - sistema foi desativado e substituído pelas pastilhas de cloro.
Imagem(9)

Descrição(9): Detalhe da saída da lagoa de estabilização

Imagem(10)

Descrição(10): Caixa de saída lagoa de estabilização - sem tampa

Anexo p.3

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6dKOywkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$56$$P40$$7.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoqdbtrAkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$56$$P41$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoqcb7uwkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$56$$P42$$9.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomayduQgM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$56$$P43$$10.jpg


NÃO CONFORMIDADES

Item 8.13: DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976  (DBO > 60 
mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental 
estadual. Prazo: Imediato
Item 8.20: Não realizar automonitoramento do padrão de lançamento do efluente final (Art. 24 da 
CONAMA 430/2013). Prazo: Imediato

Data da inspeção: 11/07/2018

Anexo p.4

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiYS49gkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$56$$P44$$11.jpg


Location Map

Anexo p.5

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgIDoydzeqQoM
http://www.doForms.com


FISCALIZAÇÃO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Analândia 
Nome: Ponto 1 - Av. Um / Av. Seis
Coordenadas

Latitude : -22.128712
Longitude : -47.667768
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Poço de visita - Nova rede de esgoto
Imagem(2)

Descrição(2): Poço de visita - Nova rede de esgoto

Anexo p.6

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo2dnxswoM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$57$$P41$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoheilsQgM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$57$$P42$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Antigo local de lançamento do esgoto doméstico
Imagem(4)

Descrição(4): Antigo local de lançamento do esgoto doméstico
Imagem(5)

Descrição(5): Vista geral

NÃO CONFORMIDADES

Item 9.1: Não atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. Prazo: Imediato.

Data da inspeção: 11/07/2018

Anexo p.7

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomceurwoM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$57$$P43$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDouZKIiAoM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$57$$P44$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoxfbArQoM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$57$$P45$$7.jpg
http://www.doForms.com


FISCALIZAÇÃO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Analândia
Nome: Ponto 2 - Salto Major Levy
Coordenadas

Latitude : -22.13246
Longitude : -47.662218
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do local
Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral do local

Anexo p.8

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDohb_oowgM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$57$$P54$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoheOypAkM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$57$$P55$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Ponto de lançamento do esgoto bruto do restaurante diretamente no rio
Imagem(4)

Descrição(4): Vista geral do local

NÃO CONFORMIDADES

Item 9.1: Não atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. Prazo: Imediato.

Data da inspeção: 11/07/2018
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FISCALIZAÇÃO

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Analândia
Nome: Ponto 3 - Recanto da Cascata / Recanto da saúde
Coordenadas

Latitude : -22.111209
Longitude : -47.65379
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Recanto da saúde - Vista geral do local
Imagem(2)

Descrição(2): Recanto da saúde - Vista geral do local

Latitude : -22.122044
Longitude : -47.659039
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Anexo p.10
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Imagem(3)

Descrição(3): Recanto da saúde - Ponto de lançamento do esgoto bruto diretamente no rio
Imagem(4)

Descrição(4): Recanto da saúde - Vista geral do local
Imagem(5)

Descrição(5): Recanto da saúde - Vista geral do local
Imagem(6)

Descrição(6): Recanto da saúde - Vista geral do local
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https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo2dqj3AkM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$57$$P64$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo-fKcsAoM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$57$$P65$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo2cLVmwkM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$57$$P66$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo2YrnuwkM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$57$$P67$$6.jpg


Imagem(7)

Descrição(7): Recanto da cascata - Vista geral do local
Imagem(8)

Descrição(8): Recanto da cascata - Vista geral do local

NÃO CONFORMIDADES

Item 9.1: Não atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. Prazo: Imediato.

Data da inspeção: 11/07/2018
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