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1 – INTRODUÇÃO
O CADERNO DE ENCARGOS apresenta, de modo geral, as orientações técnicas a serem observadas
pela CONCESSIONÁRIA na prestação dos serviços relacionados aos Sistemas de Esgotamento
Sanitário (SES) vinculadas ao CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA (“CONTRATO”).
As informações contidas neste ANEXO devem ser entendidas como uma coletânea de orientações
gerais, que têm por objetivo padronizar práticas e condutas no âmbito da implantação, operação e
manutenção dos Sistemas de Esgotamento Sanitário vinculados ao CONTRATO, objetivando o alcance
das metas, assim como a performance mínima estabelecida para o adequado atendimento os
INDICADORES contratuais.
Importante destacar que os prazos vigentes nos Contratos de Programa/Concessão celebrados entre a
SANEPAR e os municípios da ÁREA DE ABRANGÊNCIA são distintos, assim como as metas
intermediárias, devendo ser objeto de análise específica de modo a integrar o planejamento de obras e
operacional da CONCESSIONÁRIA.

2 – ABRANGÊNCIA
O CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA abrange 16 (dezesseis) municípios integrantes da
Microrregião Centro Litoral, sendo o detalhamento da área na qual a CONCESSIONÁRIA deverá atuar
apresentada na TABELA 1.
TABELA 1 – Áreas de abrangência CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.
Município
Adrianópolis

Área de Abrangência
Área Urbana

Distrito Sede
Capelinha
Villa Motta
Sete barras

Almirante

Tamandaré 1

Bocaiúva do Sul

Área Urbana

Distrito Sede

Área Urbana

Distrito Sede
Barra do Capivari

Campo do Tenente

Área Urbana

Distrito Sede
Espírito Santo
Lajeado

Campo

Largo 2

Área Urbana

Distrito Sede
Bateias

Cerro Azul

Área Urbana

Distrito Sede

Contenda

Área Urbana

Distrito Sede
Catanduvas

Fazenda Rio Grande

Área Urbana

Distrito Sede

Considera a área não contribuinte para o SEIC (Sistema de Esgotamento Integrado de Curitiba), que em 2021 representava
52% das Ligações TOTAIS de Água da Sede Urbana de Almirante Tamandaré.
1

Considera a área não contribuinte para o SEIC (Sistema de Esgotamento Integrado de Curitiba), que em 2021 representava
85% das Ligações TOTAIS de Água da Sede Urbana de Campo Largo.
2
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Município

Área de Abrangência

Guaratuba

Área Urbana

Distrito Sede

Mandirituba

Área Urbana

Distrito Sede
Areia Branca dos Assis
Espigão das Antas

Morretes

Área Urbana

Distrito Sede
Sambaqui
Porto de Cima
São João

Piên

Área Urbana

Distrito Sede
Campina dos Maias
Gramado
Trigolândia

Quitandinha

Área Urbana

Distrito Sede

Rio Branco do Sul

Área Urbana

Distrito Sede

Rio Negro

Área Urbana

Distrito Sede
Lageado dos Vieiras

Tijucas do Sul

Área Urbana

Distrito Sede
Lagoinha
Tabatinga
Campo Alto

3 – PRAZOS CONTRATUAIS
Os prazos contratuais a serem observados pela CONCESSIONÁRIA são apresentados na TABELA 2.
TABELA 2 – Prazos contratuais Contratos de Programa/Concessão.
Município

3

Prazo 3

Município

Prazo

Adrianópolis

30/11/2045

Guaratuba

28/08/2036

Almirante Tamandaré

17/04/2036

Mandirituba

08/10/2042

Bocaiúva do Sul

11/07/2046

Morretes

02/09/2044

Campo do Tenente

25/10/2042

Piên

20/02/2044

Campo Largo

16/03/2048

Quitandinha

04/01/2042

Cerro Azul

05/10/2047

Rio Branco do Sul

30/11/2041

Contenda

16/10/2044

Rio Negro

16/10/2047

Fazenda Rio Grande

23/02/2046

Tijucas do Sul

27/03/2044

Prazo relacionado ao encerramento dos Contratos de Programa/Concessão entre SANEPAR e Municípios.
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4 – METAS UNIVERSALIZAÇÃO
As metas de universalização dos serviços de esgotamento sanitário nas áreas de abrangência do
CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA são apresentadas na TABELA 3, sendo estas
específicas, aplicadas a cada município de forma independente de modo a garantir atendimento de 90%
(noventa por cento) da população com coleta, transporte, tratamento e destinação final adequados, até
31/12/2033 (conforme diretrizes do Novo Marco Legal do Saneamento – Lei Federal nº 11.445/2007, art.
11-B), respeitadas as metas intermediárias estabelecidas a seguir.
TABELA 3 – Metas universalização do CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA
Município
Adrianópolis

Índice de
Atendimento 4
(2021)

Metas 5
Intermediárias

2033

0%

40% (2025)

75% (2030)

90%

Almirante Tamandaré

65% 6

65% (2024)

75% (2028)

90%

Bocaiúva do Sul

58%

55% (2022)

75% (2030)

90%

Campo do Tenente

36%

55% (2025)

80% (2030)

90%

Campo Largo

72% 7

75% (2023)

78% (2026)

90%

Cerro Azul

2%

20% (2026)

70% (2030)

90%

Contenda

74%

75% (2025)

85% (2030)

90%

Fazenda Rio Grande

87%

87% (2025)

-

90%

Guaratuba

83%

85% (2024)

88% (2029)

90%

Mandirituba

41%

45% (2025)

75% (2031)

90%

Morretes

60%

65% (2024)

75% (2030)

90%

Piên

0%

25% (2025)

60% (2030)

90%

Quitandinha

28%

30% (2024)

75% (2030)

90%

Rio Branco do Sul

0%

20% (2025)

60% (2030)

90%

Rio Negro

63%

65% (2024)

75% (2027)

90%

Tijucas do Sul

0%

50% (2026)

60% (2030)

90%

O Índice de Atendimento considera o percentual de cobertura efetiva do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), sendo este
dado pela relação entre a quantidade de Economias RESIDENCIAIS ATIVAS DE ESGOTO dividido pela quantidade de
Economias RESIDENCIAIS ATIVAS DE ÁGUA.
5
A partir de 2033 o percentual de atendimento deverá se manter em no mínimo 90% até o final do CONTRATO DE
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.
6
Considera a área urbana de Almirante Tamandaré não contribuinte para o SEIC (Sistema de Esgotamento Integrado de
Curitiba).
4

7

Considera a área urbana de Campo Largo não contribuinte para o SEIC (Sistema de Esgotamento Integrado de Curitiba).
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6 – NORMAS, MANUAIS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
A CONCESSIONÁRIA deverá seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
no que se refere a projetos e obras de engenharia, aplicáveis a cada caso, em suas últimas versões, tais
como (mas não limitadas a estas):
•

NBR 5.410/05 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

•

NBR 5.419/01 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.

•

NBR 5.681/80 – Controle Tecnológico da Execução e Aterros em obras de Edificações.

•

NBR 6.118//04 – Projeto de estrutura de concreto – Procedimento.

•

NBR 6120/19 – Ações para o cálculo de estruturas de edificações.

•

NBR 6.122/80 – Projeto e Execuções de Fundações.

•

NBR 6.146/80 – Invólucros de equipamentos elétricos – Proteção – Especificação

•

NBR 6.459/84 – Solo - Determinação do Limite de Liquidez.

•

NBR 6.484/20 – Solo – Sondagens de Simples Reconhecimentos.

•

NBR 6.493/84 – Emprego de Cores para tubulações Industriais.

•

NBR 7.195/93 – Cor na Segurança de Trabalho.

•

NBR 7.212/12 – Execução de concreto dosado em central.

•

NBR 7.362/05 – Tubo de PVC Rígido com Junta Elástica para Coletor de Esgoto.

•

NBR 7.367/98 – Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto
sanitário.

•

NBR 7.678/93 – Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção.

•

NBR 7968/83 - Diâmetros nominais em tubulações de saneamento

•

NBR 8.160/99 – Sistemas prediais de esgotos sanitários.

•

NBR 8.953/15 – Concreto para fins estruturais.

•

NBR 9.649/86 – Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário.

•

NBR 9.814/86 – Execução de rede coletora de esgoto sanitário.

•

NBR 10.004/04 – Resíduos sólidos.

•

NBR 12.207/16 – Projeto de interceptores de esgoto sanitário.

•

NBR 12.208/92 – Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário.

•

NBR 12.209/11 – Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário.

•

NBR 12.266/92 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação

•

NBR 12.587/92 – Cadastro de Sistema de Esgotamento Sanitário.

•

NBR 12.655/95 – Concreto – Preparo controle e recebimento

•

NBR 12.655/15 – Concreto de cimento Portland.

•

NBR 13.133/94 – Execução de levantamento topográfico.

•

NBR 13.969/97 –Tanques sépticos – unidades de tratamento complementa e disposição final dos
efluente líquidos – Projeto, Construção e operação.

•

NBR 14.039/03 – Instalações elétricas de alta tensão (de 1,0 kV a 36,2 kV).

•

NBR 14.931/04 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento

•

NBR 16.085 – Poços de visita e inspeção pré-moldados em concreto armado para sistemas
enterrados – requisitos e métodos de ensaio.

•

NBR IEC 61439 – Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão.

•

NBR IEC 62208 - Invólucros vazios destinados a conjunto de manobra e controle de baixa
tensão.

•

NBR 5461 – Iluminação.
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•

NBR 15129 – Luminárias para iluminação pública – Requisitos particulares.

•

NBR 5101 – Iluminação Pública.

•

Norma ISA 5.1 – Simbologia e Terminologia de Instrumentação.

•

NBR 7117 - Medição da resistividade e determinação da estratificação do solo.

•

NBR 15751 - Sistemas de aterramento de subestações – Requisitos.

•

Resolução ANATEL n° 395/2005, Regulamento sobre Canalização e Condições de Uso de
Radiofrequência nas faixas de 411,675 MHz a 415,850 MHz e 421,675 MHz a 425,850 MHz.

•

Resolução ANATEL n° 674/2017 – Regulamento sobre Canalização e Condições de Uso de
Radiofrequências na Faixa de 148 MHz a 174 MHz.

•

Resolução ANATEL nº 683/2017 – Regulamento de Compartilhamento de Infraestrutura de
Suporte à Prestação de Serviço de Telecomunicações.

•

Resolução ANATEL n° 680/2017 – Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de
Radiação Restrita e altera o Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, o Regulamento
de Gestão da Qualidade do Serviço de Comunicação Multimídia, o Regulamento do Serviço de
Comunicação Multimídia e o Regulamento do Serviço Limitado Privado.

•

Resolução ANATEL n° 700/2018 – Regulamento sobre a Avaliação da Exposição Humana a
Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos Associados à Operação de Estações
Transmissoras de Radiocomunicação.

•

ANSI/AISC 360-05 - Specification for Structural Steel Buildings.

•

EIA-TIA-222-G - Structural Standard for Antenna Supporting Structures and Antennas

•

Norma TELEBRAS 240-400-702 - Especificações gerais para memória de cálculo de torres e
postes metálicos.

•

Norma TELEBRAS 240-410-600 - Procedimentos de projeto para torres metálicas autoportantes,
estaiadas e postes metálicos.

Além das Normas acima referenciadas, compete à CONCESSIONÁRIA cumprir integralmente as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, Legislação Federal, Estatual e Municipal, Resoluções e
Portarias Ambientais e de Recursos Hídricos, assim como observar, quando aplicáveis, às diretrizes dos
Manuais internos da SANEPAR, em suas últimas versões, em especial ao Manual de Projetos de
Saneamento – MPS, Manual de Obras de Saneamento – MOS, MOEA – Manual de Obras Elétricas e de
Automação, MPOIM – Manual de Projetos e Obras de Instalações Mecânicas (disponíveis em
https://site.sanepar.com.br/ informacoes_tecnicas).
Na hipótese de não haver norma técnica aplicável, nem diretrizes nos manuais SANEPAR (MPS, MOS,
MOEA e MPOIM) para o desenvolvimento dos projetos e das obras de engenharia, a CONCESSIONÁRIA
poderá implementar soluções baseadas em sua expertise, garantida a qualidade final dos projetos/obras,
assim como a aderência ao PLANO DIRETOR DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PLANO DE OBRAS
e aos INDICADORES DE DESEMPENHO, sendo obrigatório a prévia análise pela SANEPAR das
soluções demandadas. Tal procedimento poderá ainda ser direcionado a possíveis intervenções que
divergem das diretrizes do MPS, MOS, MOEA e MPOIM sendo obrigatório que CONCESSIONÁRIA
obtenha a ciência da SANEPAR anterior a elaboração dos projetos/execução das obras. Independente
das diretrizes tomadas para o avanço dos projetos e das obras de engenharia, a responsabilidade técnica
das soluções demandas para os Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) são exclusivas da
CONCESSIONÁRIA.
Todos os estudos e projetos deverão estar em consonância com os critérios Ambientais, Sociais e de
Governança (ASG).
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7 – INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO – SANEPAR
A SANEPAR possui em curso, na data de assinatura do CONTRATO, obras de implantação e/ou
ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário em vários municípios, obras estas que fazem parte
do Plano Plurianual de Investimentos (PPI). Estas obras, que serão incorporadas aos ativos do
CONTRATO, poderão, a critério da CONCESSIONÁRIA, ser acompanhadas pela mesma durante o plano
de implantação (fases de projeto e/ou obra), sendo garantido pela SANEPAR o direito total e irrestrito de
acesso às instalações da obra.
Durante a fase de construção, a SANEPAR disponibilizará a CONCESSIONÁRIA todas as informações
necessárias para que esta possa dar início ao processo de obtenção de licenças, outorgas e autorizações
administrativas, inclusive ambientais, relativas à operação das OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA
SANEPAR.
A transferência de responsabilidade à CONCESSIONÁRIA dar-se-á quando da conclusão das obras civis
e montagens eletromecânicas, assim como da operacionalidade plena das instalações (processo a ser
desenhado de forma conjunta entre as partes, por intermédio de vistoria final da obra e da conclusão dos
testes de funcionalidade dos equipamentos, assistidos pelas equipes técnicas da CONCESSIONÁRIA e
da SANEPAR), devendo a SANEPAR entregar toda a documentação técnica da obra (projetos,
especificações técnicas, manuais de equipamentos, licenças ambientais e outorgas referentes à fase de
projetos e instalação das obras e ou “databooks”), oportunidade em que será emitido o TERMO
PROVISÓRIO DE TRANSFERÊNCIA DAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA SANEPAR.
Celebrado o TERMO PROVISÓRIO DE TRANSFERÊNCIA DAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA
SANEPAR, a CONCESSIONÁRIA iniciará a fase de testes operacionais da respectiva infraestrutura, pelo
período de 6 (seis) meses, ao longo do qual poderá ser verificada e reportada à SANEPAR a existência
de vícios de projeto e/ou construtivos significativos que impactem negativamente a exploração dos
serviços, ficando sob a responsabilidade da SANEPAR às correções necessárias, nos termos da
Clausula 18 do CONTRATO.
Decorrido o prazo de testes operacionais (pré-operação) da infraestrutura implantada pela SANEPAR, e
não havendo nenhuma manifestação contraria a qualidade das referidas instalações por parte da
CONCESSIONÁRIA, será emitido o TERMO DEFINITIVO DE TRANFERÊNCIA DAS OBRAS DE
RESPONSABILDIADE DA SANEPAR, oportunidade em que o(s) sistema(s) será(ão) incorporado(s) aos
ativos do CONTRATO, passando a compor a base de dados dos Indicadores de Desempenho da
CONCESSIONÁRIA.
A seguir são apresentadas as obras que fazem parte o Plano Plurianual de Investimentos da SANEPAR.
Município: Adrianópolis
Descrição das Obras:
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do município, contemplando redes
coletoras (20,5km), interceptores (4,7km), estações elevatórias (02 unidades), emissários de
recalque (1,03km), Estação de Tratamento de Esgotos (10 L/s) e emissário final de efluente
tratado. Número de Ligações Totais de Esgoto – 495 ligações
Status: Previsão de Licitação – 2º trimestre de 2023
Ano de disponibilização da infraestrutura à CONCESSIONÁRIA:
4º trimestre/2025
Município: Almirante Tamandaré
Descrição das Obras:
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do município, contemplando redes
coletoras e ligações – Número de Ligações Totais de Esgoto – 1.700 ligações
Status: Previsão de Licitação – 2º trimestre de 2023
Ano de disponibilização da infraestrutura à CONCESSIONÁRIA:
4º trimestre/2024
Município: Bocaiúva do Sul
Descrição das Obras:
Obra de ampliação e melhoria na eficiência da ETE Tapera. A capacidade nominal da ETE Tapera
será 15L/s, processo de tratamento Biorreator Combinado (anaeróbio + Aeróbio)
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Status: Obra finalizada primeiro trimestre de 2022, Operação Assistida 2022
Ano de disponibilização da infraestrutura à CONCESSIONÁRIA:
4º trimestre/2022
Município: Campo do Tenente
Descrição das Obras:
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do município, contemplando redes
coletoras e ligações – Número de Ligações Totais de Esgoto – 330 ligações
Status: Previsão de Licitação – 1º trimestre de 2023
Ano de disponibilização da infraestrutura à CONCESSIONÁRIA:
3º trimestre/2025
Município: Campo Largo
Descrição das Obras:
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do município, contemplando redes
coletoras e ligações – 1.300 ligações
Status:
Obra Licitada (Processo LC 206/2020)
Ano de disponibilização da infraestrutura à CONCESSIONÁRIA:
4º trimestre/2022
Município: Cerro Azul
Descrição das Obras:
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do município, contemplando redes
coletoras, elevatória, ligações (810 ligações) e Estação de Tratamento de Esgotos (10L/s)
Status: Previsão de Licitação – 4º trimestre de 2022
Ano de disponibilização da infraestrutura à CONCESSIONÁRIA:
4º trimestre/2024
Município: Mandirituba
Descrição das Obras:
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do município, contemplando redes
coletoras e ligações – 250 ligações
Status: Obra Licitada (Processo LC 208/20)
Ano de disponibilização da infraestrutura à CONCESSIONÁRIA:
4º trimestre/2022
Município: Piên
Descrição das Obras:
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do município, contemplando redes
coletoras (23km), interceptores, estação elevatória, emissário de recalque, Estação de Tratamento
de Esgotos (10 L/s) e emissário final de efluente tratado. Número de Ligações Totais de Esgoto –
1.016 ligações
Status: Previsão de Licitação – 2º trimestre de 2023
Ano de disponibilização da infraestrutura à CONCESSIONÁRIA:
2º trimestre/2025
Município: Quitandinha
Descrição das Obras:
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do município, contemplando redes
coletoras e ligações – 376 ligações
Status: Obra Licitada (Processo LC 31/22)
Ano de disponibilização da infraestrutura à CONCESSIONÁRIA:
4º trimestre/2023
Município: Rio Branco do Sul
Descrição das Obras:
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do município, contemplando redes
coletoras (45km), interceptores, estações elevatórias, emissários de recalque, Estação de
Tratamento de Esgotos (40 L/s) e emissário final de efluente tratado. Número de Ligações Totais de
Esgoto – 2.300 ligações
Status: Previsão de Licitação – 1º trimestre de 2023
Ano de disponibilização da infraestrutura à CONCESSIONÁRIA:
3º trimestre/2025
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8 – INVESTIMENTOS CONCESSIONÁRIA
A CONCESSÃO tem como objetivo potencializar as ações necessárias a universalização dos sistemas
de esgotamento sanitário na área de abrangência do CONTRATO, contemplando a operação,
manutenção, recuperação e ampliação da infraestrutura existente e/ou implantação do sistema de
esgotamento, sendo a CONCESSIONÁRIA responsável pelo cumprimento das metas contratuais, assim
como dos indicadores estratégicos vinculados a prestação dos serviços.
As ações, estratégias e investimentos requeridos para alcançar as metas contratuais estabelecidas no
CONTRATO devem seguir as diretrizes e especificações mínimas estabelecidas neste CADERNO DE
ENCARGOS, de modo a promover a qualidade adequada e a eficiência desejável na prestação dos
serviços durante todo o período contratual.
Cabe destacar que os estudos conceituais apresentados no ANEXO X do EDITAL são meramente
referenciais e não vinculativos, tendo como objetivo balizar os valores de CAPEX e OPEX necessários a
universalização dos sistemas. Assim, os valores de investimentos, as soluções propostas pela
CONCESSIONÁRIA para atingimento às metas do CONTRATO bem como a adequada prestação de
serviços, são de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, sendo o risco de eventuais diferenças
entre os valores orçados nos estudos conceituais e os efetivamente executados durante a vigência do
CONTRATO, exclusivos da CONCESSIONÁRIA.
As metas de atendimento da população e demais indicadores de qualidade estão definidos no
CONTRATO, no entanto, os valores de investimentos podem divergir dos estudos conceituais, sendo
essa diferença risco da CONCESSIONÁRIA.
Apesar das metas de expansão do sistema de esgotamento sanitário estarem definidas no CONTRATO,
para que sejam efetivadas, deverão ser feitos, antecipadamente, estudos e projetos em conformidade
com o CONTRATO, normas técnicas aplicáveis, legislação vigente e com as boas práticas de engenharia.
As licenças, autorizações e outorgas necessárias para a implantação e operação também deverão ser
providenciadas em momento oportuno, conforme legislação aplicável, sendo de responsabilidade da
CONCESSIONÁRIA a obtenção das mesmas, assim como o atendimento a possíveis condicionantes.
O detalhamento das ações, estratégias e investimentos requeridos para alcançar as metas contratuais
deverá ser apresentado pela CONCESSIONÁRIA à SANEPAR em documento específico denominado
de PLANO DIRETOR DA CONCESSÃO, sendo este submetido a análise e aprovação da
CONTRATANTE, em até 120 (cento e vinte) dias após assinatura do CONTRATO, atendendo-se ao
procedimento estabelecido na subcláusula 13.7 do CONTRATO.
Após aprovação do PLANO DIRETOR DA CONCESSÃO, qualquer solicitação de alteração deverá ser
submetida a análise e aprovação da SANEPAR. Importante destacar que a responsabilidade PLANO
DIRETOR DA CONCESSÃO, seja da elaboração, seja da implantação/operacionalização, são exclusivas
da CONCESSIONÁRIA.
O PLANO DIRETOR DA CONCESSÃO deverá contemplar toda a área de abrangência do CONTRATO,
considerando os prazos contratuais de cada município, ou seja, o período de planejamento de “final de
plano” para cada município deverá coincidir com o término dos Contratos de Concessão/Contratos de
Programa firmados entre a CONTRATANTE e os Municípios. Assim, temos que o PLANO DIRETOR DA
CONCESSÃO estabelece o planejamento de curto, médio e longo prazos para cada um dos municípios
integrantes do CONTRATO.
Visando o acompanhamento e maior detalhamento das ações e investimentos de curto prazo, adicional
ao PLANO DIRETOR DA CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o PLANO DE OBRAS,
plano este que deverá detalhar os investimentos necessários ao alcance das metas alocados para os
próximos de 60 (sessenta) meses de execução contratual, sendo revisado com periodicidade não
superior a 2 (dois) anos. Assim como o PLANO DIRETOR DA CONCESSÃO, o PLANO DE OBRAS
também deverá passar pela análise e aprovação da SANEPAR.
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A aprovação do PLANO DE OBRAS não exime a SANEPAR da verificação das entregas das obras,
confirmando o cumprimento do PLANO DE OBRAS, assim como a qualidade das mesmas.
Para a elaboração do PLANO DE OBRAS, primeiramente deve ser feito um amplo levantamento de
documentos existentes pertinentes ao assunto, tais como: estudos, projetos, licenças, licenciamentos,
outorgas, autorizações ambientais e florestais, informações, sobre a área, investimentos de curto prazo
sob responsabilidade de SANEPAR (conforme item anterior), entre outros.
O PLANO DE OBRAS deve ser feito individualmente para cada Município pertencente à área de
concessão, e deve contemplar toda a área de abrangência descrita no CONTRATO e nesse CADERNO
DE ENCARGOS, assim como permitir o cumprimento das metas e indicadores contidos no CONTRATO.
A área de abrangência descrita nesse CADERNO DE ENCARGOS limita-se a definir a área a ser
atendida com sistema coletivo, ou seja, redes separadoras absolutas (NÃO serão aceitas soluções com
sistemas mistos) e demais componentes do sistema de esgotamento sanitário até o lançamento do
efluente devidamente tratado. Caso não se atinja os 90% de atendimento com o sistema de esgoto (esse
indicador deverá ser calculado para cada Município pertencente a ÁREA DE ABRANGÊNCIA
CONTRATUAL) mesmo atendendo todas as áreas previstas nesse CADERNO DE ENCARGOS, a
CONCESSIONÁRIA deverá implementar soluções alternativas específicas (como tratamento individual),
conforme já previsto nos estudos conceituais.
Quanto a esse tema, o Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB, já considerava como
atendimento adequado quando atendido com fossa séptica, desde que contemplasse uma fossa séptica
sucedida por pós-tratamento ou unidade de disposição final, adequadamente projetados e construídos.
Além disso, a ANA elaborou a Resolução nº 106 / 2021 e, em seu Art. 7º define:
Os aditivos aos contratos de programa e de concessão deverão definir metas de universalização que
garantam o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% da população da área de
abrangência do prestador de serviços com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033.
Parágrafo único. A entidade reguladora poderá considerar, para fins de comprovação do cumprimento das
metas de universalização:
I – Domicílios que sejam atendidos por métodos alternativos e descentralizados por ela autorizados, para
os serviços de abastecimento de água ou de coleta e tratamento de esgoto em áreas rurais, remotas ou em
núcleos urbanos informais consolidados pertencentes à área de abrangência do prestador de serviços;
II – Na ausência de redes públicas, soluções individuais devidamente reguladas, que não se enquadrem no
inciso anterior, para abastecimento de água ou afastamento e destinação final de esgotos, na área de
abrangência do prestador de serviços.

Portanto, conforme PLANSAB e Resolução nº 106/2021 da ANA, as soluções individuais são
consideradas adequadas para atendimento da população, desde que devidamente projetadas e
operadas. Por esse motivo, os estudos conceituais consideraram, para alguns municípios, a necessidade
de implantação e operação (limpeza periódica) dessas unidades individuais, como forma de alcançar a
meta de atendimento da população da área de abrangência em cada município.
Os estudos conceituais consideraram a implantação de unidades de tratamento individual para
atendimento às metas contratuais, sem, no entanto, determinar a sua localização (que deverá ser
avaliada na ocasião da elaboração do PLANO DE OBRAS). Além da implantação, foram consideradas
na modelagem a necessidade de limpeza anual das soluções individuais, sendo este procedimento de
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, que deverá, frente as condições operacionais da solução
adotada, assim como a sua eficiência, determinar qual a periodicidade adequada para as manutenções
necessárias a garantir funcionalidade da solução proposta.
Quanto à sua limpeza/esgotamento parcial dos reatores do tratamento, devem ser utilizados
equipamentos adequados de forma que os trabalhadores não coloquem em risco a sua saúde, sendo
observado que o transporte e a destinação final do material coletado devem ocorrer considerando as
diretrizes para licenciamento de tais atividades, ou seja, tanto o transporte como o tratamento deverão
estar devidamente licenciadas para este fim.
O PLANO DE OBRAS deverá conter, no mínimo:
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Diagnóstico detalhado dos sistemas existentes (caso houver), incluindo questões operacionais
e de manutenção;
Cronograma detalhado das intervenções previstas para atendimento das metas e indicadores
contidos no CONTRATO para os próximos 48 (quarenta e oito) meses;
Parâmetros utilizados nos projetos a serem executados, tais como: período de planejamento,
área atendida, população de projeto, parâmetros adotados, vazão de infiltração, entre outros;
Situação atual e necessidades de ampliações/renovações e intervenções para atendimentos às
condicionantes de outorgas e licenciamento ambiental;
Métodos executivos e materiais a serem empregados nas intervenções, tais como: acessórios,
rebaixamento de lençol freático, escoramento, assentamento de tubulações, escavação de
valas, reaterro, sinalização, canteiro de obras, métodos não destrutivos, escavação em rocha,
entre outros.

As intervenções podem prever a implantação do sistema em etapas, de forma a garantir o cumprimento
das metas ao longo do período de concessão. No entanto, é vedada a interligação de imóveis à rede
coletora sem que essa esteja conectada a uma unidade de tratamento em operação.
Quanto às unidades existentes, caberá à CONCESSIONÁRIA avaliar as suas condições e a pertinência
em manter ou não em operação, assim como possíveis melhorias e/ou ampliações necessárias, sendo
que a implantação de unidades adicionais às previstas nos estudos conceituais não implicará em
reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.
As intervenções só devem ser iniciadas após a aprovação do PLANO DE OBRAS e após a emissão de
todas as autorizações e licenciamentos cabíveis. No entanto, após o início das intervenções, a
CONCESSIONÁRIA ainda terá as seguintes obrigações mínimas:
 Elaboração de relatórios semestrais contendo as informações básicas: situação, cronograma,
problemas encontrados, soluções tomadas e informações pertinentes quanto a possíveis
alterações necessárias ou atrasos;
 Participação em reuniões que tenham como objeto as intervenções.
Quanto ao recebimento das obras, a SANEPAR, que realizará a fiscalização durante toda a execução da
intervenção, emitirá:
 Termo de Recebimento Provisório caso haja necessidade de correções;
 Termo de Recebimento Definitivo caso não haja necessidade de correções.
Um item essencial a ser considerado nos projetos a serem elaborados pela CONCESSIONÁRIA é a
implementação de centros de controle operacional (CCO), o que deverá incluir também a automação da
operação dos sistemas de esgotamento sanitário em cada município, incluindo medição de vazão de
entrada e saída dos sistemas. As especificações técnicas do CCO, inclusive a quantidade e localização,
assim como da automação dos sistemas, deverão constar no PLANO DIRETOR DA CONCESSÃO e no
PLANO DE OBRAS, devendo ser aprovado previamente pela SANEPAR antes da sua execução.
A CONCESSIONÁRIA deverá prever investimentos na infraestrutura civil, eletromecânica /
equipamentos, sejam estes existentes e/ou a implantar durante a vigência contratual, observando
criteriosamente as orientações apresentadas no CADERNO DE ENCARGOS e em seus APÊNDICES,
sendo estes recursos devidamente evidenciados no PLANO DIRETOR DA CONCESSÃO. Deverá ainda
considerar no planejamento dos investimentos, os prazos contratuais apresentados no ITEM 3 deste
CADERNO DE ENCARGOS (prazos contratuais entre a SANEPAR e os Municípios), sendo que em
hipótese alguma a vida útil dos equipamentos poderá exceder aos limites abaixo apresentados quando
da data marco de encerramento dos referidos contratos. São os equipamentos (equipamentos não
listados abaixo terão sua vida útil definida por critério de semelhança operacional):
•

Inversores de Frequência / Soft Starter – 4 anos

•

Grupo Motogerador / Aeradores / Motores Elétricos / Talhas / – 5 anos
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•

Bombas Submersíveis / Bombas Dosadoras / Bombas Monobloco / Bombas Helicoidais /
Decanter Centrífugo / Mixer, / Bombas Centrífuga Horizontal/Vertical – 6 anos

•

Grupos Transformadores – 15 anos

•

Painéis Elétricos – 20 anos

9 – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
A CONCESSIONÁRIA deverá assumir integralmente a operação e manutenção dos sistemas existentes
ou decorrentes das ampliações/implantações em todos os municípios contemplados no CONTRATO,
ficando esta responsável por tais serviços durante todo o período de vigência contratual (ressaltando que
os prazos contratuais para cada município possuem particularidades, conforme apresentado no item “3
– Prazos Contratuais”).
A CONCESSIONÁRIA deverá utilizar, preferencialmente, os sistemas SANEPAR (já utilizados em larga
escala nas rotinas operacionais da SANEPAR - Sistema Gerencial de Manutenção – SGM e Sistema de
Manutenção de Esgotos – SME). Qualquer outro software utilizado pela CONCESSIONÁRIA deverá
possibilitar a exportação customizada dos dados e integração com os sistemas da SANEPAR, em
conformidade com a política de segurança e tecnologia da informação da SANEPAR e a LGPD (Lei Geral
de Proteção de Dados), ficando às custas da CONCESSIONÁRIA a compatibilização/integração
referenciada.
Todos os custos (diretos e indiretos), sejam com equipes próprias ou terceirizadas, relacionados a
operação e manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário na área contemplada pelo CONTRATO
são de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.
9.1 – Serviços a serem prestados pela CONCESSIONÁRIA
Os serviços a serem prestados pela CONCESSIONÁRIA no âmbito da presente CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA são os necessários para a continuidade da operação/manutenção dos sistemas
existentes na área de abrangência contratual, bem como das ampliações (no caso de áreas com
sistemas em operação) ou de novas implantações (para municípios sem atendimento atual com sistemas
de coleta, transporte e tratamento de esgotos), conforme prazos e metas estabelecidas no CONTRATO.
Assim, devem ser estruturadas, pela CONCESSIONÁRIA, áreas para permitir a gestão, operação,
manutenção e expansão dos sistemas, o controle de qualidade e gestão ambiental, a gestão
administrativa e financeira, além do suporte aos recursos humanos, contratos e suprimentos, assessoria
jurídica e comunicação social.
Para o dimensionamento dos recursos e projetos para as atividades previstas na operação e
manutenção, a CONCESSIONÁRIA deverá levar em consideração a ampliação do atendimento dos
sistemas conforme metas contratuais, sendo ainda necessário o atendimento ao crescimento vegetativo
dos sistemas durante toda a vigência contratual.
9.2 – Sistemas de Gerenciamento da Manutenção
As atividades de operação e manutenção deverão ser gerenciadas pela CONCESSIONÁRIA conforme
diretrizes apresentadas nos APÊNDICES a este CADERNO DE ENCARGOS, permitindo o cadastro das
unidades, de ordens de serviços, a priorização das atividades, os prazos estimados e realizados,
recebimento e baixa de serviços, bem como relatórios gerenciais que permitam avaliar a qualidade das
intervenções, sejam elétricas, mecânicas ou civis, incluindo os serviços prestados diretamente aos
usuários (exemplo: desobstrução de ramal). A CONCESSIONÁRIA deverá garantir acesso à SANEPAR
ao SGM e SME em modo de visualização irrestrita e com geração de relatórios.
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Minimamente, o SGM implementado pela CONCESSIONÁRIA deverá possibilitar a emissão de relatórios
mensais de qualidade dos serviços (contemplando prazos de execução, retrabalhos, prazos médios por
tipo de serviço), relatório de desempenho das equipes de manutenção, relatório compilando as
informações necessárias a subsidiar os INDICADORES DE DESEMPENHO. Além dos relatórios
mensais destacados, a CONCESSIONÁRIA deverá emitir relatório anual do estado em que se encontram
os bens vinculados ao CONTRATO, indicando intervenções, vida útil, atualizações cadastrais de modo a
possibilitar o adequado entendimento das atividades desenvolvidas no ano corrente, referente as
manutenções realizadas nos diferentes sistemas contemplados no CONTRATO.
9.3 – Plano Operacional
A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar PLANO OPERACIONAL, considerando as diretrizes
apresentadas nos APÊNDICES deste CADERNO DE ENCARGOS, com a finalidade de orientar práticas
de gerenciamento da operação e manutenção, sendo este apresentado à SANEPAR para análise e
aprovação, em até 120 (cento e vinte) dias após assinatura do CONTRATO.
Deverá conter a descrição de todos os serviços de operação com padrões definidos abrangendo
aspectos de qualidade da prestação dos serviços, normatizados de tempo máximo de atendimento
(aderentes aos tempos estabelecidos nos APÊNDICES deste CADERNO DE ENCARGOS),
especificação de metodologia da execução dos serviços e materiais, bem como de normas de operação
para os diferentes sistemas. Os padrões de operação para todos os serviços deverão ser estabelecidos
com o propósito de garantir a qualidade exigida pela documentação de CONTRATO e da legislação
vigente.
O PLANO OPERACIONAL deverá apresentar todas as diretrizes requeridas para a operação e
manutenção e adicionadas por práticas propostas pela CONCESSIONÁRIA, com o objetivo de manter o
pleno funcionamento dos sistemas por ela operados. Essas diretrizes deverão ser adotadas pela
CONCESSIONÁRIA para a adequação de todos os serviços, mediante análise e recuperação das
estruturas existentes, bem como adoção de padronização de procedimentos para a operação das
mesmas, incluindo as etapas de treinamento, uniformização e identificação.
O objetivo do PLANO OPERACIONAL é garantir o pleno funcionamento das estruturas e unidades,
otimizando custos operacionais através de boas práticas e da adequada operação dos sistemas, assim
como dos planos de manutenção corretiva, preventiva e a preditiva.
O PLANO OPERACIONAL deverá conter a descrição das atividades de operação e manutenção, prazos
para a assunção dos serviços de operação e manutenção, plano de treinamento das equipes, plano de
contingência operacional, programas socioambientais, plano de monitoramento das Estações de
Tratamento de Esgotos e corpos receptores, plano de monitoramento de Rio Urbanos (conforme
diretrizes do APÊNDICE D), plano de vistorias das ligações de esgoto (conforme diretrizes do APÊNDICE
F), plano de gerenciamento de lodo e dos resíduos sólidos resultantes das suas atividades (observando
as diretrizes do APÊNDICE G), entre outros descritos neste CADERNO DE ENCARGOS. Alem das
obrigações apresentadas, o PLANO OPERACIONAL deverá incorporar potenciais obrigações
específicas de cada Sistema de Esgotamento Sanitário.
O PLANO OPERACIONAL deverá descrever, de forma sucinta e objetiva, como a CONCESSIONÁRIA
pretende desenvolver suas atividades no cumprimento do CONTRATO, explicitando o tipo e as
quantidades de equipes, bem como a quantidade de veículos a serem utilizados na execução dos
serviços.
A SANEPAR terá́ o prazo de até́ 30 (trinta) dias para se manifestar sobre o PLANO OPERACIONAL e
informar a CONCESSIONÁRIA a respeito. Caso a SANEPAR venha a solicitar adequações no PLANO
OPERACIONAL, deverá a CONCESSIONÁRIA reapresentá-lo com as devidas modificações em até́ 15
(quinze) dias e assim sucessivamente até́ a aprovação do PLANO OPERACIONAL. Após aprovado,
qualquer solicitação de alteração do PLANO OPERACIONAL deverá ser submetida novamente à
aprovação da SANEPAR.
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A CONCESSIONÁRIA não poderá iniciar suas atividades operacionais se o PLANO OPERACIONAL não
estiver devidamente aprovado pela SANEPAR.
O PLANO OPERACIONAL deverá ser revisado com periodicidade não superior a 2 (dois) anos, devendo
ser apresentado à SANEPAR para a devida aprovação.
9.3.1 – Operação Assistida
Na data de assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONARIA e a SANEPAR darão início ao período de
OPERAÇÃO ASSISTIDA, com duração de até́ 180 (cento e oitenta) dias.
Esta fase, essencial para uma adequada transição dos serviços entre a SANEPAR e a
CONCESSIONÁRIA, caracteriza-se por um conjunto de atividades que permitem o treinamento e a
capacitação da equipe da CONCESSIONÁRIA, sendo transferido todo o conhecimento técnico
necessário a operação dos equipamentos e processos vinculados ao CONTRATO.
Durante a fase de OPERAÇÃO ASSISTIDA, a SANEPAR seguirá com o controle, operação e
manutenção (corretiva e preventiva) dos sistemas, entretanto a CONCESSIONÁRIA deverá exercer
atividades que permitam o treinamento e capacitação da equipe que será́ responsável por essas
atividades, obtendo assim todo o conhecimento e experiência necessária para a operação das unidades
e equipamentos. Neste período a SANEPAR continuará responsável por todos os custos operacionais,
exceto aqueles envolvendo pessoal da CONCESSIONÁRIA.
Após o período de OPERAÇÃO ASSISTIDA, a CONCESSIONA$RIA assumirá a prestação dos serviços
nos municípios contemplados no CONTRATO, ressalvadas as obras previstas ou em execução
contratadas previamente pela SANEPAR, que permanecerão sob a responsabilidade desta e cuja
operação será́ repassada à CONCESSIONÁRIA nos termos previstos em CONTRATO.
9.3.2 – Transferência Operacional
Deverão estar previstos no PLANO OPERACIONAL os marcos e prazos para a transferência operacional
integral da prestação dos serviços objeto deste CONTRATO, sendo o prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias.
9.3.3 – Cadastro Operacional
O PLANO OPERACIONAL deverá descrever os procedimentos para cadastro das unidades que deverão
ser adotados pela CONCESSIONÁRIA, com minimamente os seguintes aspectos:
•
•
•

Cadastro georreferenciado de todas as unidades operacionais dos sistemas;
Especificação técnica dos equipamentos e instalações que compõem os sistemas;
Interligação do cadastro de usuários com a base geográfica dos sistemas SANEPAR.

Além da posição georreferenciada, é de obrigação da CONCESSIONÁRIA detalhar a especificação
técnica de todos os equipamentos eletromecânicos e hidráulicos que compõem os sistemas de
esgotamento sanitário por ela operados, destacando os seguintes aspectos:
•
•

Detalhamento, em memorial, do processo construtivo do equipamento resgatando as
especificações e manuais do fabricante, destacando a relação de peças, material de fabricação,
sequência de montagem e as recomendações de operação e manutenção;
Detalhamento, em memorial, das condições de instalação do equipamento abordando as
inconformidades, se houver, com as recomendações do fabricante, bem como das
recomendações da operação.

A representação do cadastro técnico a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA e aprovada pela
SANEPAR, deverá considerar padronização gráfica em formato digital, conforme diretrizes da SANEPAR,
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retratando todas as informações cadastrais, técnicas, memorial descritivo das unidades cadastradas e
manual técnico do equipamento, de modo a subsidiar o planejamento de ações operacionais e de
manutenção junto aos sistemas quando da operacionalização dos mesmos.
9.3.4 – Procedimentos para Manutenção dos Sistemas
O PLANO OPERACIONAL deverá descrever os procedimentos de manutenção que deverão ser
adotados pela CONCESSIONÁRIA, contemplando minimamente os aspectos relativos à manutenção
preventiva, manutenção corretiva programada e manutenção corretiva não-programada, em
conformidade com as diretrizes apresentadas nos APÊNDICES A e B, respectivamente, “DIRETRIZES
SGM - Especificação Técnica para Serviços de Manutenção dos Sistemas de Esgotamento Sanitário da
SANEPAR” e “DIRETRIZES SME - Especificação Técnica para Manutenção preventiva, manutenção
corretiva programada e manutenção corretiva não-programada em Instalações Industriais Elétricas,
Mecânicas, Automação e Instrumentação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário”.
9.3.5 – Sistemas de Esgotamento Sanitário
A seguir são apresentadas as principais rotinas operacionais vinculadas a prestação dos serviços, sendo
estas de caráter amplo e orientativo, devendo a CONCESSIONÁRIA detalhar as rotinas operacionais
específicas em seus Manuais de Operação e Manutenção, para cada unidade operacional sob sua
responsabilidade.
9.3.5.1 – Ramais Domiciliares e Redes Coletoras
•
•
•
•
•
•

Limpeza periódica preventiva de PV’s e trechos de rede com baixa declividade e/ou com histórico
de manutenções recorrentes;
Desobstrução no menor prazo possível (em conformidade aos prazos estabelecidos no
CONTRATO) de redes e ramais para minimizar os danos de extravasamentos;
Recomposição da base e da pavimentação de passeios e leitos carroçáveis danificados por
vazamentos do sistema de esgotamento sanitário ou por obras de implantação ou manutenção
das mesmas, em estrita observância às normas e regulamentos aplicáveis;
Substituição de tampas de PVs;
Inspeção não destrutiva com o emprego de equipamento de vı́deo-câmera em trechos de rede
com histórico de manutenções recorrentes, a fim de identificar eventual dano ou ruptura da
tubulação que exija intervenção para solução em definitiva do problema.
Vistoria quanto a regularidade das ligações domiciliares de esgoto.

9.3.5.2 – Estações Elevatórias de Esgoto
•
•
•
•
•
•

Implantação (caso necessário) de controle e automação das unidades existentes, prevendo a
reversão cíclica entre os equipamentos instalados;
Avaliação dos equipamentos instalados frente as vazões, alturas manométricas e período de
operação, cruzando tais informações com as grandezas elétricas (tensão, corrente e potência)
com vistas a alcançar eficiência energética;
Avaliação da curva de operação da bomba, para verificar se está condizente com as curvas do
fabricante e do sistema de modo a certificar se o equipamento tem adequado rendimento;
Manutenção preventiva de bombas, rotores, grupo motores geradores, tanques
hidropneumáticos, ventosas, válvulas e equipamentos eletromecânicos, quadros de comando,
dispositivos de partida e sensores do sistema de automação e comunicação com o CCO;
Estabelecimento de rotina para limpeza periódica do gradeamento, desarenador e poço de
sucção; e
Aferição de válvulas de manobra, de retenção, tanques hidropneumáticos e ventosas instaladas
no barrilete, bem como de macro medidores.
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9.3.5.3 – Interceptores, Emissários e Linhas de Recalque
•
•
•
•
•
•

Limpeza periódica preventiva de PV’s e trechos de rede com baixa declividade e/ou com histórico
de manutenções recorrentes;
Desobstrução no menor prazo possível (em conformidade aos prazos estabelecidos no
CONTRATO) do sistema de transporte visando minimizar a ocorrência de extravasamentos;
Recomposição da base e da pavimentação de passeios e leitos carroçáveis danificados por
vazamentos do sistema de esgotamento sanitário ou por obras de implantação ou manutenção
das mesmas, em estrita observância às normas e regulamentos aplicáveis;
Manutenção periódica de registros e ventosas de linhas de recalque;
Inspeção não destrutiva com o emprego de equipamento de vı́deo-câmera em trechos de rede
com histórico de manutenções recorrentes, a fim de identificar eventual dano ou ruptura da
tubulação que exija intervenção para solução em definitiva do problema.
Substituição de tampas de PVs;

9.3.5.4 – Estações de Tratamento de Esgotos
•
•

•
•

•
•
•

•

Estabelecimento de rotina para limpeza periódica das unidades de tratamento preliminar (em
especial os gradeamentos e desarenadores) e a remoção de escuma;
Testes e definição da dosagem de produtos químicos (quando aplicável);
Manutenção preventiva de bombas, sopradores, grupo motor gerador, válvulas, equipamentos
dosadores, quadros de comando, dispositivos de partida, sensores do sistema de automação e
comunicação com o CCO e demais equipamentos das unidades;
Descarga e limpeza periódica de reatores e decantadores em conformidade com o Plano de
Gerenciamento de Lodos e Resíduos Sólidos, a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA, sendo
específico para cada ETE / Município (observadas as diretrizes do APÊNDICE G);
Certificação dos laboratórios utilizados para análise de amostras do processo de tratamento;
Realização de análises laboratoriais em estrita obediência as Normas, Resoluções, licenças e
outorgas aplicáveis, incluindo corpos receptores, observadas ainda as diretrizes apresentadas
no APÊNDICE D – DIRETRIZES PROGRAMA REVITALIZAÇÃO DE RIOS URBANOS.
Adequado acondicionamento, tratamento, transporte, disposição final e quantificação de todo o
material removido das ETEs e Elevatórias (resíduos sólidos, areia, gorduras e lodos), em
conformidade com o Plano de Gerenciamento de Lodos e Resíduos Sólidos, a ser elaborado
pela CONCESSIONÁRIA, sendo específico para cada ETE / Município (observadas as diretrizes
do APÊNDICE G);
Controle de odores.

9.4 – Prazos de Execução dos Serviços
A continuidade dos serviços de coleta e afastamento dos esgotos sanitários gerados na área atendida
pela CONCESSIONÁRIA é obtida pelo conjunto de ações e rotinas de operação, manutenção e
segurança dos sistemas descritos ao longo deste CADERNO DE ENCARGOS, em especial na garantia
do funcionamento das estações elevatórias e na desobstrução de redes, interceptores e coletores tronco,
evitando o represamento e extravasamento em PV’s e/ou ramais domiciliares.
Os serviços de manutenção a serem executados para garantir a operacionalidade das unidades deverão
estar devidamente detalhados no PLANO OPERACIONAL a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA,
devendo estes estar em conformidade com os prazos previstos nos APÊNDICES deste CADERNO DE
ENCARGOS.
9.5 – Procedimentos de Segurança
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Devem ser adotados os procedimentos de segurança e medicina no trabalho preconizados pelo
Ministério do Trabalho durante a realização das diversas atividades operacionais, de manutenção e
expansão dos sistemas de esgotamento sanitário. Especial atenção deve ser destinada às atividades
com características insalubres e/ou perigosas, inerentes às estruturas de esgotamento sanitário,
manipulação de produtos químicos ou relacionadas a redes energizadas.
A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e submeter à aprovação da SANEPAR, em até 120 (cento e vinte)
dias após assinatura do CONTRATO, seu PLANO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO,
contendo as instruções necessárias ao adequado desenvolvimento das atividades, devendo estas
estarem alinhadas a I.S. – INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS da SANEPAR apresentadas nos
APÊNDICES deste CADERNO DE ENCARGOS, tomando-se como premissa base a prevenção de
acidentes no trabalho.

9.6 – Plano de Contingência Operacional
A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar PLANOS DE CONTINGÊNCIA OPERACIONAL para cada um
dos sistemas integrantes da área de abrangência do CONTRATO, sendo estes submetidos a análise e
aprovação da SANEPAR, em período não superior a 120 (cento e vinte) dias após assinatura do
CONTRATO (considerando os sistemas implantados e em operação). Para novos sistemas de
esgotamento, mantém-se os mesmos 120 (cento e vinte) dias, porém contados do início de operação
dos mesmos.
Os Planos, de caráter específico para cada Sistema de Esgotamento Sanitário, deverão contemplar
ações necessárias a serem observadas pela CONCESSIONÁRIA de modo que seus processos/unidades
estratégicas voltem a funcionar plenamente, ou em estado minimamente aceitável, no menor prazo
possível. Deverão ser mapeados riscos e definidas ações técnicas, operacionais e administrativas para
atender situações de crise, com protocolos de responsabilidade, incluindo procedimentos emergenciais
a serem adotados de maneira a minimizar riscos de danos operacionais aos equipamentos e estruturas
pertencentes ao ativo contratual.
Como conteúdo mínimo, espera-se que os PLANOS DE CONTINGÊNCIA OPERACIONAL contemplem
o mapeamento de riscos e a definição de ações, tanto corretivas como preventivas, no caso de:
a) Inundações/enchentes e desmoronamento de encostas junto às unidades operacionais localizadas
(ETEs e EEE) e lineares (Interceptores/Coletores Tronco);
b) Falta de energia (ETEs e EEE);
c) Áreas potenciais de contrafluxo de esgoto nas residências, face ao uso irregular das ligações
(incidência de água pluvial no sistema coletor de esgotos);
d) Despejo irregular de esgotos não-domésticos no sistema coletor;
e) Ocorrência de vazamentos de produtos químicos; e
f) Incêndio nas instalações.
Os PLANOS DE CONTINGÊNCIA OPERACIONAL deverão ser atualizados em períodos não superiores
a 48 (quarenta e oito) meses, sendo que, sempre que sofrerem adequações e ou complementações,
deverão ser novamente submetidos a análise e aprovação da SANEPAR. Importante destacar que a
responsabilidade dos planos, seja da elaboração, seja da implantação/operacionalização, são exclusivas
da CONCESSIONÁRIA.
9.7 – Programa de Treinamento - Equipes Operacionais e de Manutenção
A capacitação das equipes de operação e manutenção deverá ser planejada e executada pela
CONCESSIONÁRIA objetivando garantir a qualidade na prestação dos serviços, em conformidade com
as normas e procedimentos adotados pela CONCESSIONÁRIA, sendo estas realizadas periodicamente
e com abrangência para todos os colaboradores envolvidos no desenvolvimento das rotinas operacionais
e de manutenção. Como resultado das ações planejadas/executadas pelo programa, esperam-se ganhos
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de produtividade e qualidade na prestação dos serviços, redução de custos, melhoria da performance
operacional, redução de acidentes de trabalho e motivação das equipes frente aos desafios impostos
pelo cotidiano nas demandas dos sistemas.
10 – DIRETRIZES AMBIENTAIS
A CONCESSIONÁRIA deverá considerar em suas ações estratégicas vinculadas ao atendimento às
metas de universalização dos sistemas de esgotamento sanitário, o atendimento as obrigações
ambientais vigentes previstas nos dispositivos legais e normativos em nível Federal, Estadual e
Municipal. O cumprimento de tais dispositivos é obrigação da CONCESSIONÁRIA.
A CONCESSIONÁRIA deverá priorizar alternativas que minimizem os impactos ambientais em suas
atividades, devendo os estudos/projetos, além das análises técnica e econômico-financeira, efetuar
análise ambiental dos empreendimentos sob sua responsabilidade. Todos os estudos e projetos deverão
estar em consonância com os critérios Ambientais, Sociais e de Governança (ASG).
Para todos os efeitos de responsabilização e obrigações, a CONCESSIONÁRIA é objetivamente
responsável pela reparação civil de passivos ambientais originados na vigência do CONTRATO e
relativos a sua operação. Além das obrigações relacionadas com a legalidade das operações, devem ser
compromisso da CONCESSIONÁRIA as boas práticas no uso e preservação dos recursos naturais.
Ao final do período de OPERAÇÃO ASSISTIDA, a SANEPAR efetuará a transferência de todas as
licenças e outorgas relacionadas aos sistemas para a CONCESSIONÁRIA.
10.1 – Licenciamento e Autorizações Ambientais
Para fins de regularidade ambiental, toda a infraestrutura e atividade sob implementação e/ou operação
da CONCESSIONÁRIA deve atender aos requisitos legais de licenciamentos, autorizações, certificações,
registros e outorgas exigíveis nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal.
É de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a solicitação ao órgão ambiental competente a concessão
da licença ambiental de acordo com a fase do empreendimento, ficando ainda responsável pelo
atendimento pleno às condicionantes ambientais em todas as fases de licenciamento dos
empreendimentos sob sua responsabilidade.
A CONCESSIONÁRIA, ao fim do CONTRATO, deverá entregar as instalações em completa regularidade
ambiental, com licenças e outorgas válidas por um período não inferior a 6 (seis) meses, ou com
requerimento de renovação solicitado no prazo legal, inclusive com a comprovação do atendimento de
todas as condicionantes ambientais atendidas no período.
10.2 – Regularização
É obrigação da CONCESSIONÁRIA adotar providências necessárias para a completa regularização de
instalações e da operação, o que poderá envolver desde a identificação e solução de eventuais passivos
porventura existentes até a obtenção completa e operação completa de acordo com as licenças,
autorizações ou outorgas junto às autoridades competentes.
Em até 12 (doze) meses após assinatura do CONTRATO, todos os sistemas deverão estar com toda
documentação ambiental devidamente regularizada.
Eventuais custos relativos a multas e emolumentos dos passivos ambientais anteriores a data da
transferência da responsabilidade operacional para a CONCESSIONÁRIA, será de responsabilidade da
SANEPAR, ainda que descobertos posteriormente à transferência da operação do sistema.
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Os custos relativos às medidas mitigadoras, corretivas, compensatórias, taxas e emolumentos, estudos
e projetos, reformas ou ampliações necessárias para a regularização ambiental não diretamente
relacionados aos passivos ambientais preexistentes, são de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.
10.3 – Renovação
No ato de transferência da operação do sistema, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar a solicitação
de mudança de titularidade de todas as licenças, autorizações ou outorgas existentes, ficando esta
responsável pela renovação e manutenção das mesmas durante toda a vigência do CONTRATO.
10.4 – Sistema de Gestão e Gerenciamento Ambiental
A CONCESSIONÁRIA deverá implantar sistema integrado de gestão e gerenciamento ambiental das
obras e operações vinculadas ao CONTRATO, incluindo cadastro das Licenças, Autorizações e
Outorgas, e o controle do atendimento à condicionantes, acompanhados de seus prazos de atendimento
das outorgas de recursos hídricos, licenças ambientais, autorizações ambientais e florestais, com módulo
de acompanhamento/visualização pela SANEPAR.
A CONCESSIONÁRIA deverá ainda:
•
•

•
•

Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para a utilização
adequada de recursos visando a redução do consumo de energia elétrica, de água e produção
de resíduos;
Elaborar e implantar Programa de Gerenciamento, Transporte e Destinação de Lodo e dos
Resíduos Sólidos resultantes das suas atividades, aderente às diretrizes da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (observado o APÊNDICE G), considerando a possibilidade da utilização do
lodo gerado nas estações de tratamento da CONCESSIONÁRIA, pela SANEPAR, no
desenvolvimento de novos negócios. Desde já as partes têm entre si acordados a prioridade de
envio do lodo gerado, pós desague, à SANEPAR, caso esta expresse de forma objetiva tal
intenção, ou seja, não existe garantia nenhuma à CONCESSIONÁRIA de que a SANEPAR
receberá o lodo das estações de tratamento, porém o Programa de Gerenciamento, Transporte
e Destinação de Resíduos Sólidos deverá contemplar esta possibilidade.
Implementar, em um prazo não superior a 5 (cinco) anos após a assinatura do CONTRATO,
Sistema de Gestão Ambiental com certificação da ISO 14.001, com objetivos e metas ambientais
aprovados anualmente pela SANEPAR.
Implementar programa de Revitalização de Rios Urbanos, conforme diretrizes do APÊNDICE D
– DIRETRIZES PROGRAMA REVITALIZAÇÃO DE RIOS URBANOS, com monitoramento
periódico de pontos amostrais em cursos d’água urbanos, sendo os pontos de monitoramento
para cada município definidos de acordo com a malha hídrica de cada região (ANEXO X do
EDITAL – Estudos Técnico Operacionais).

CAPÍTULO 11 – RELACIONAMENTO CONCESSIONÁRIA SANEPAR
A CONCESSIONÁRIA deverá implementar estratégia de comunicação permanente sobre suas
atividades ao longo do CONTRATO, noticiando obras em andamento, avanços nos indicadores de
desempenho, relatórios de controle de qualidade de esgoto tratado, operações de manutenção que
afetem a rotina dos serviços e outras informações de interesse da SANEPAR.
A partir da data da assunção da operação do sistema pela CONCESSIONÁRIA, deverá ser implantado
o atendimento telefônico ininterrupto, que deverá ser disponibilizado 24 (vinte e quatro) horas ao dia e
todos os dias do ano.
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As solicitações e reclamações dos usuários serão registadas no Sistema Comercial da SANEPAR. A
CONCESSIONÁRIA deverá atualizar o status de todos os serviços que se originem dessas solicitações
no sistema de Gestão Comercial da SANEPAR.
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APÊNDICE A – DIRETRIZES SGM
Orientações Técnicas para Serviços de Manutenção dos
Sistemas de Esgotamento Sanitário da SANEPAR
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Apêndice A
Orientações Técnicas para Serviços de Manutenção
dos Sistemas de Esgotamento Sanitário da SANEPAR

O presente Apêndice tem o objetivo fornecer, no que couber, as orientações técnicas/especificações
necessárias à prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de esgoto sanitário, execução
de serviços de ampliação de redes de esgoto (SAR), recomposição de pavimentos, passeio e rua,
melhoria operacional de esgoto sanitário e desenvolvimento operacional, de acordo com a filosofia e
metodologia do Sistema Gerencial de Manutenção (SGM), a serem observadas pela CONCESSIONÁRIA
na prestação dos serviços relacionados aos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) vinculadas ao
CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA (“CONTRATO”).

A.1 – Caracterização dos Serviços
Os serviços deverão atender as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, Manual de
Obras de Saneamento – MOS (disponível em https://site.sanepar.com.br/ informacoes_tecnicas), e as
Especificações dos Serviços do SGM - Anexo A.01.
A.2 – Execução dos Serviços
A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar diariamente a programação de serviços das equipes de campo
utilizando o Atendimento de Serviço Eletrônico – ASE e/ou formulário AS em meio físico (papel), podendo
a qualquer tempo ocorrer alteração do roteiro, para atendimento de novas demandas de serviços com
prioridades (0, 1, 2).
Com base nos serviços programados, a CONCESSIONÁRIA deverá suprir diariamente as equipes de
todo o ferramental, materiais e insumos necessários à realização dos serviços.
Após a execução do serviço a equipe fará o lançamento no Atendimento de Serviço Eletrônico – ASE
e/ou formulário AS, em meio físico (papel), o tempo de execução, materiais aplicados, tipo e quantidade
de pavimento a recompor, anormalidades, registro fotográfico do serviço executado (para os serviços
que o exigem, quando da utilização do ASE), alterações cadastrais, além da indicação de faturamento
para o cliente ou terceiros e demais situações previstas no formulário.
Os empregados envolvidos nos serviços de campo deverão estar obrigatoriamente uniformizados,
portando crachá de identificação, onde conste o nome, número da carteira de identidade, fotografia,
nome da Contratada e a indicação “PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - SANEPAR”.

A.3 – Bases Operacionais
A CONCESSIONÁRIA deverá implantar bases operacionais na área de abrangência da CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA, de modo a disponibilizar infraestrutura adequada às equipes de campo. Estas bases
devem situar-se preferencialmente em área com localização estratégica para minimizar o deslocamento,
obtendo melhor eficiência de roteiro. O PLANO OPERACIONAL deverá detalhar toda a estratégia de
ataque as demandas dos sistemas, apresentando a localização e a infraestrutura de cada base
operacional proposta pela CONCESSIONÁRIA.
A.4 – Meio Ambiente
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Na execução dos serviços, a CONCESSIONÁRIA deverá observar ações que remetam ao menor grau
possível de agressão ao meio ambiente, devendo gerar o mínimo de resíduos e dando destinação final
adequada aos mesmos, conforme determina a legislação ambiental vigente, observados as diretrizes e
procedimentos aprovados pela SANEPAR junto ao PLANO OPERACIONAL (Plano de Gerenciamento
de Lodo e dos Resíduos Sólidos).
Deve ainda efetuar a separação de sucatas, bem como promover a reutilização adequada das sobras de
materiais.
A CONCESSIONÁRIA responderá por todos e quaisquer danos causados ao Meio Ambiente decorrentes
dos serviços executados sob sua responsabilidade.
A.5 – Frota de Veículos e Equipamentos
Os veículos e equipamentos devem possuir a identificação com a logomarca e nome da
CONCESSIONÁRIA, sob o qual deverá constar a inscrição “PARCERIA PÚBLICO PRIVADA SANEPAR”.
Os veículos e equipamentos deverão estar em perfeitas condições de uso, conforme legislação vigente
e atender ao requisito de idade máxima dos veículos leves (Pick-Up ou Furgão) igual a 5 anos de
fabricação e veículos pesados (Caminhão poliguindaste, basculante, auto vácuo ou dotado de
equipamento de hidrojateamento), até 10 anos de fabricação.
Os veículos deverão obedecer a um único padrão de cor, sendo esta definida como “branca”.
A.6 - Anexos
•

Anexo A.01 - Tabela de Códigos e Especificações dos Serviços SGM;

•

Anexo A.02 - Procedimentos e Especificações de Inovação Tecnológica e Gestão através da
Implantação de Software e Equipamentos de Informática para o Atendimento de Serviço
Eletrônico – ASE; e

•

Anexo A.03 - Instruções de Segurança SGM;
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APÊNDICE A

ANEXO A.01
Tabela de Códigos e Especificações dos Serviços SGM
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DO SGM
Cód.

Título do Serviço

Grupo

Descrição do Serviço

Prioridade

Prazo de
execução
D=Dias
h=horas

1270

Limpeza prévia do local do serviço

Serviços
Diversos

Retirar areia, terra, pedras ou entulhos que estejam atrapalhando a execução do
serviço, limpar a área afetada com a utilização de equipamento adequado.
Deverá ser executado somente quando ocorrer emissão específica do ‘AS’.

2

01 D

1

04 h

1

04 h

1271

Lavagem após execução de
serviço

Serviços
Diversos

Limpeza do local da manutenção executada em logradouros públicos
pavimentados, utilizando-se dos meios disponíveis e adequados para
raspagem, varrição e a lavagem da rua com a utilização de caminhão pipa, de
acordo com os critérios do MOS.
Obs.: Deve ser utilizado em casos especiais quando os meios convencionais de
varredura/lavagem da área afetada, já previstos nos códigos de serviço, não
forem suficientes ou adequados.

1280

Retirada ou entrega de material na
Base Operacional

Serviços
Diversos

Retirar material no almoxarifado ou outro local do sistema, entregar material ou
equipamento no local em que a equipe está executando o serviço.
Deverá ser executado quando ocorrer em situações específicas plenamente
justificadas, para suprimento de materiais em campo a equipes de 2 e de 3 que
não constem na relação de suas cargas, e sejam necessários para a execução
de serviços em andamento.

1310

Retirada ou entrega de material no
almoxarifado da Sanepar

Serviços
Diversos

Retirar material no almoxarifado da Sanepar e entregar na base operacional.
Deverá ser executado quando ocorrer em situações específicas plenamente
justificadas, para suprimento complementar de materiais que não atenderam ao
indicador e/ou devolução de materiais inservíveis - sucatas.

2

01 D

1555

Recomposição de calçadas

Serviços
Diversos

Recompor o pavimento danificado, nas mesmas condições em que se
encontrava antes da sua retirada para a execução do serviço, anotando no ‘AS’
o código do MOS e dimensões (comprimento, largura e espessura) do
pavimento recomposto.

4

03 D

1556

Recomposição de Calçada
(pisos fora de linha)

Serviços
Diversos

Recompor o pavimento danificado nas mesmas condições em que se
encontrava antes da sua retirada para execução do serviço.
Anotar no AS tipo e área em m².

7

30 dias

1557

Recomposição de pavimento na
rua

Serviços
Diversos

Recompor o pavimento danificado, nas mesmas condições em que se
encontrava antes da sua retirada para a execução do serviço, anotando no ‘AS’
o código do MOS e dimensões (comprimento, largura e espessura) do
pavimento recomposto.

2

01 D

1560

Recomposição de pavimento
asfáltico

Serviços
Diversos

Recompor o pavimento danificado, nas mesmas condições em que se
encontrava antes da sua retirada para a execução do serviço, anotando no ‘AS’
o código do MOS e dimensões (comprimento, largura e espessura) do
pavimento recomposto.

4

03 D

2110

Mobilização e desmobilização para
recomposição de pavimento

Serviços
Diversos

Mobilização e desmobilização da equipe para recomposição de pavimento,
compreendendo: descarga de ferramentas e materiais, retirada do excesso do
material escavado, transporte do material excedente no próprio veículo, limpeza
do local com a remoção de entulhos e carga dos materiais e ferramentas. Obs:
Não se aplica para recomposição de pavimento asfáltico (CBUQ e PMF).

4

03 D

Serviços
Diversos

Carga, descarga e transporte do material estocado no pátio da contratada até o
local do serviço, bem como a retirada do material a ser substituído inclusive o
seu transporte até o pátio da contratada.
Compactar o solo, limpar o local do serviço com varredura/lavagem da área
afetada de acordo com os critérios do MOS.

2

01 D

Carga, descarga e transporte do material estocado no pátio da contratada até os
locais dos serviço roteirizados, bem como a retirada do material a ser
substituído inclusive o seu transporte até o pátio da contratada.
Compactar o solo, limpar o local do serviço com varredura/lavagem da área
afetada de acordo com os critérios do MOS.

2

01 D

2

01 D

2180

Transporte de material para
reaterro

2185

Transporte de material para
reaterro roteirizado

Serviços
Diversos

2186

Transporte e descarga de entulhos
com caminhão basculante
proveniente de serviços de SGM roteirizado

Serviços
Diversos

Transporte e descarga do entulho proveniente de serviços de SGM até o pátio
da contratada.

TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DO SGM
Cód.

Título do Serviço

Grupo

Descrição do Serviço

Verificar a execução ou não de serviço, se necessário orientar o cliente.
Quando executado, verificar se o código registrado é passível de faturamento e
corresponde ao serviço realizado.
Verificações
Quando não executado, verificar o motivo e informar a programação,
Diversas
registrando no ‘AS’.
Fiscalizar e/ou acompanhar a execução de serviço no local repassando as
orientações técnicas necessárias para a realização do serviço.

Prioridade

Prazo de
execução
D=Dias
h=horas

3

02 D

1

04 h

2450

Verificação de serviços e/ou
orientação técnica em campo

2455

Verificação da necessidade de
retrabalho (MATRÍCULA)

3020

Ligação de Esgoto
Localização, conserto, ajuste da
altura do conjunto de inspeção DTI

Ligação de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, localizar, consertar, levantar ou
rebaixar o conjunto de inspeção, nivelar a tampa, recompor e compactar o solo
escavado, limpar o local do serviço com a remoção de entulhos e
varredura/lavagem da área afetada de acordo com os critérios do MOS e
atualizar os dados cadastrais.

4

03 D

3030

Ligação de Esgoto
Implantação/Substituição do
conjunto de inspeção - DTI

Ligação de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, implantar/substituir o conjunto de
inspeção, recompor e compactar o solo escavado, limpar o local do serviço com
a remoção de entulhos e varredura/lavagem da área afetada de acordo com os
critérios do MOS e atualizar os dados cadastrais.

6

10 D

3040

Ligação de Esgoto
Tampa e copo,
colocação/substituição

Ligação de
Esgoto

Colocar e/ou substituir a tampa e copo do conjunto de inspeção e atualizar os
dados cadastrais.

2

01 D

3065

Ligação de Esgoto
Execução 4”, oriunda de SAR

Ligação de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, executar uma ligação de esgoto
proveniente de SAR, recompor e compactar o solo escavado, limpar o local do
serviço com a remoção de entulhos e a varredura/lavagem da área afetada de
acordo com os critérios do MOS e atualizar os dados cadastrais.

7

30 D

3075

Ligação de Esgoto
Execução 4”, oriunda de
EXPANSAR

Ligação de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, executar uma ligação de esgoto
proveniente de EXPANSAR, recompor e compactar o solo escavado, limpar o
local do serviço com a remoção de entulhos e a varredura/lavagem da área
afetada de acordo com os critérios do MOS e atualizar os dados cadastrais.

7

30 D

3080

Ligação de Esgoto
Execução 4”

Ligação de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, executar uma ligação esparsa de
esgoto, recompor e compactar o solo escavado, limpar o local do serviço com a
remoção de entulhos e a varredura/lavagem da área afetada de acordo com os
critérios do MOS e atualizar os dados cadastrais.

5

07 D

6

10 D

Verificar em campo, a correta execução do serviço identificando o problema
Verificações quanto a execução, material aplicado ou outros fatores a serem registrados no
Diversas
'AS' e executar as devidas correções.

3090

Ligação de Esgoto
Adicional

Ligação de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, executar uma ligação esparsa de
esgoto, recompor e compactar o solo escavado, limpar o local do serviço com a
remoção de entulhos e a varredura/lavagem da área afetada de acordo com os
critérios do MOS e atualizar os dados cadastrais.
Deverá ser executada mediante aprovação da fiscalização da Sanepar.

3113

Ligação de Esgoto
Execução 4", categoria 13

Ligação de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, executar uma ligação esparsa de
esgoto, recompor e compactar o solo escavado, limpar o local do serviço com a
remoção de entulhos e a varredura/lavagem da área afetada de acordo com os
critérios do MOS e atualizar os dados cadastrais.

5

07 D

3130

Ligação de Esgoto
Execução 6”, oriunda de SAR

Ligação de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, executar uma ligação esparsa de
esgoto, recompor e compactar o solo escavado, limpar o local do serviço com a
remoção de entulhos e a varredura/lavagem da área afetada de acordo com os
critérios do MOS e atualizar os dados cadastrais.

7

30 D

3140

Ligação de Esgoto
Execução 6”

Ligação de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, executar uma ligação esparsa de
esgoto, recompor e compactar o solo escavado, limpar o local do serviço com a
remoção de entulhos e a varredura/lavagem da área afetada de acordo com os
critérios do MOS e atualizar os dados cadastrais.

5

07 D

3242

Ligação de Esgoto
Válvula de retenção anti refluxo,
instalação/substituição

Ligação de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, instalar/substituir total ou parcial a
válvula de retenção na ligação, recompor e compactar o solo escavado, limpar o
local do serviço com a remoção de entulhos e varredura/lavagem da área
afetada conforme critérios do MOS.

3

02 D

TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DO SGM
Cód.

3243

3245

3246

Título do Serviço

Ligação de Esgoto
Deslocamento de DTI

Rede de Esgoto
Poço de Visita,
localização/pequenos reparos

Verificação de execução de
serviços (RCE)

Grupo

Descrição do Serviço

Prioridade

Prazo de
execução
D=Dias
h=horas

Ligação de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, eliminar o DTI existente, executando
o conserto do ramal na parte interna do imóvel e implantar o conjunto de
inspeção no passeio, recompor e compactar o solo escavado, limpar o local do
serviço com a remoção de entulhos e varredura/lavagem da área afetada de
acordo com os critérios do MOS e atualizar os dados cadastrais.

6

10 D

Rede de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, localizar e efetuar pequenos reparos
e/ou assentamento de laje de redução superior e substituir conjunto tampão,
recompor e compactar o solo escavado, limpar o local do serviço com retirada
de entulho e a varredura/lavagem da área afetada. Obs: Havendo necessidade
de substituição/ajuste de anéis de concreto ou laje de fundo do PV, o código
3245 será considerado secundário.

2

01 D

Verificar a execução ou não de serviço. Quando executado, verificar se o código
registrado é passível de faturamento e corresponde ao serviço realizado.
Verificações Quando não executado, verificar o motivo e informar a programação,
Diversas
registrando no ‘AS’.
Fiscalizar e/ou acompanhar a execução de serviço no local repassando as
orientações técnicas necessárias para a realização do serviço.

2

01 D

3

02 D

3280

Rede de Esgoto
Poço de Visita,
conserto/nivelamento

Rede de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, executar reparos necessários no poço
de visita como: substituir laje de redução superior, laje de fundo, anéis de
concreto, ajustar o PV (Poço de Visita). Recompor e compactar o solo
escavado, limpar o local do serviço com a remoção de entulhos e a
varredura/lavagem da área afetada de acordo com os critérios do MOS e
atualizar o cadastro de redes. Obs: Deverá ser considerado apenas quando
houver substituição/ajuste de anéis de concreto ou laje de fundo do PV.

3290

Rede de Esgoto
Poço de Visita, esgotamento e
limpeza

Rede de
Esgoto

Esgotar e retirar entulhos do poço de visita, transportar o material retirado para
local adequado, limpar o local do serviço com retirada de entulho e a
varredura/lavagem da área afetada.

2

01 D

3300

Rede de Esgoto
Poço de Visita,
implantação/substituição

Rede de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, construir um poço de visita, colocar o
tampão, recompor e compactar o local escavado, limpar o local do serviço com
a remoção de entulhos e varredura/lavagem da área afetada de acordo com os
critérios do MOS, atualizar o cadastro de redes.

7

30 D

3310

Rede de Esgoto
Poço de Visita, reposição /
substituição da tampa

Rede de
Esgoto

Repor ou substituir a tampa do poço de visita, limpar o local do serviço com
remoção de entulhos e varredura da área afetada.

2

01 D

3

02 D

3330

Verificação de escoamento de
esgoto em PV's, galerias e fundo
de vales

Verificar o escoamento ou extravasamento em poço de visita, lançamento e/ou
infiltração em bocas de lobo, bem como identificar a ocorrência de escoamento
Verificações de esgoto em pontos de lançamento de galerias de águas pluviais,
Diversas
principalmente àquelas situadas em fundos de vale.
Obs: Serviço realizado preferencialmente por equipe própria da Sanepar.

3390

Ligação de Esgoto
Conserto

Ligação de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, consertar a ligação, recompor e
compactar o solo escavado, limpar o local do serviço com a remoção de
entulhos e a varredura/lavagem da área afetada de acordo com os critérios do
MOS.

2

01 D

3400

Ligação de Esgoto
Levantamento/Rebaixamento

Ligação de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, deslocar verticalmente a ligação,
mantendo as condições adequadas de declividade e escoamento, recompor e
compactar o solo escavado, limpar o local do serviço com a remoção do entulho
e a varredura/lavagem da área afetada de acordo com os critérios do MOS.

4

03 D

3410

Ligação de Esgoto
Desobstrução com hidrojateamento

Ligação de
Esgoto

Desobstruir e limpar a ligação com equipamento de hidrojateamento,
restabelecer o seu perfeito escoamento, limpar o local do serviço com o
recolhimento do material sólido retirado e depositar em local adequado.

1

04 h

3415

Ligação de Esgoto
Verificação de irregularidade

Ligação de
Esgoto

Fazer vistoria interna no imóvel, para verificar se há escoamento de águas
pluviais do imóvel para a rede de esgoto ou se o esgoto está ligado
irregularmente na galeria de águas pluviais. Caso seja constatada
irregularidade, notificar o cliente através de formulário específico.

4

03 D

TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DO SGM
Cód.

Título do Serviço

Grupo

Descrição do Serviço

Prioridade

Prazo de
execução
D=Dias
h=horas

3420

Ligação de Esgoto
Desligamento

Ligação de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, interromper a interligação da ligação
junto ao dispositivo de inspeção, recompor e compactar o solo escavado, limpar
o local do serviço com a retirada de entulhos e a varredura/lavagem da área
afetada de acordo com critério do MOS e atualizar os dados cadastrais.

6

10 D

3440

Ligação de Esgoto
Substituição

Ligação de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, substituir a ligação existente,
mantendo as condições adequadas de declividade e escoamento, recompor e
compactar o solo escavado, limpar o local do serviço com a remoção do entulho
e a varredura/lavagem da área afetada de acordo com os critérios do MOS.

4

03 D

3450

Ligação de Esgoto
Deslocamento

Ligação de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, eliminar a ligação existente, deslocar
ou executar uma nova ligação, recompor e compactar o solo escavado, limpar o
local do serviço com a remoção de entulhos e a varredura/lavagem da área
afetada de acordo com os critérios do MOS e atualizar os dados cadastrais.
Obs: Quando houver o conserto da rede, considerar também o código 3562

6

10 D

3455

Verificação da necessidade de
Retrabalho Pavimentos oriundos
dos serviços do SGM

Verificar em campo, a correta execução do serviço de pavimentos do SGM
identificando o problema quanto a execução, material aplicado ou outros fatores
Verificações a serem registrados no 'AS' e executar as devidas correções.
Diversas
Caso não se trate de retrabalho, executar o serviço / cancelamento
correspondente mediante autorização da fiscalização da Sanepar.

1

04 h

3460

Ligação de Esgoto
Religação

Ligação de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, reativar a interligação da ligação junto
ao dispositivo de inspeção, recompor e compactar o solo escavado, limpar o
local do serviço com a remoção de entulhos e a varredura/lavagem da área
afetada de acordo com os critérios do MOS e atualizar os dados cadastrais.

3

02 D

1

04 h

1

4h

3465

Verificação da necessidade de
Retrabalho Pavimentos oriundos
de serviços SAR e Melhorias

Verificar em campo, a correta execução de serviço de pavimentos de Obras
(SAR e Melhorias), identificando o problema quanto a execução, material
aplicado ou outros fatores a serem registrados no 'AS' e executar as devidas
Verificações
correções.
Diversas
Caso não se trate de retrabalho, executar o serviço / cancelamento
correspondente mediante autorização da fiscalização da Sanepar.
Verificar em campo, preferencialmente com equipe própria da Sanepar, os
serviços de obras de SAR e Melhorias de água/esgoto, a correta execução do
Verificações
serviço identificando o problema quanto a execução, material aplicado ou outros
Diversas
fatores a serem registrados no ‘AS’ e solicitar as devidas correções.

3466

Verificação da necessidade de
Retrabalho de Obras de SAR e
Melhorias

3470

Ligação de Esgoto
Desobstrução com equipamento
manual (mola)

Ligação de
Esgoto

Desobstruir e limpar a ligação com auxilio de molas, restabelecer o seu perfeito
escoamento, limpar o local do serviço com o recolhimento do material sólido
retirado e depositar em local adequado.

1

04 h

3500

Rede de Esgoto
Ampliação, execução por metro

Rede de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, assentar a tubulação e conexões de
acordo com o projeto, recompor e compactar o solo escavado, limpar o local do
serviço com remoção de entulhos e varredura/lavagem da área afetada de
acordo com os critérios do MOS, atualizar o cadastro de redes.

7

30 D

3510

Rede de Esgoto
Ampliação EXPANSAR, execução
por metro

Rede de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, assentar a tubulação e conexões de
acordo com o projeto, recompor e compactar o solo escavado, limpar o local do
serviço com remoção de entulhos e varredura/lavagem da área afetada de
acordo com os critérios do MOS, atualizar o cadastro de redes.

7

30 D

7

30 D

3520

Rede de Esgoto
Melhorias Operacionais

Rede de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, executar a melhoria necessária de
acordo com o projeto, cortar e interligar a rede se necessário, recompor e
compactar o solo escavado, limpar o local do serviço com a remoção de
entulhos, varredura/lavagem da área afetada de acordo com os critérios do
MOS e atualizar o cadastro de redes.

3545

Rede de Esgoto
Ampliação, levantamento em
campo

Rede de
Esgoto

Levantar em campo, preferencialmente com equipe própria da Sanepar, a
extensão de rede a ser ampliada.

6

10 D

3546

Rede de Esgoto
Topografia

Rede de
Esgoto

Executar o levantamento topográfico necessário para projeto de rede.

6

10 D

TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DO SGM
Cód.

Título do Serviço

Grupo

Descrição do Serviço

Prioridade

Prazo de
execução
D=Dias
h=horas

3560

Rede de Esgoto
Conserto até DN 250

Rede de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, consertar a tubulação e conexões,
recompor e compactar o solo escavado, limpar o local do serviço com a
remoção de entulhos e varredura/lavagem da área afetada de acordo com os
critérios do MOS.

2

01 D

3562

Rede de Esgoto
Conserto até DN 250, sem
escavação de vala

Rede de
esgoto

Em situações decorrentes de obras de terceiros em que a rede esteja exposta
ou quando se tratar de complemento de outro serviço produtivo, executar a
preparação do local, efetuar o conserto e atualizar os dados cadastrais.

2

01 D

3570

Rede de Esgoto
Conserto acima de DN 250

Rede de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, consertar a tubulação e conexões,
recompor e compactar o solo escavado, limpar o local do serviço com a
remoção de entulhos e varredura/lavagem da área afetada de acordo com os
critérios do MOS.

2

01 D

2

01 D

2

01 D

3580

Conserto galeria de água pluvial

Serviços
Diversos

Executar a preparação do local, consertar substituindo o tubo de concreto,
recompor e compactar o solo escavado, limpar o local do serviço com a
remoção de entulhos e varredura da área afetada de acordo com os critérios do
MOS.
Obs: Será considerado mediante prévia autorização da fiscalização da Sanepar.

3585

Conserto galeria de água pluvial Pequenos reparos

Serviços
Diversos

Executar a preparação do local, efetuar pequenos reparos no tubo de concreto
(galeria pluvial) recompor e compactar o solo escavado, limpar o local do
serviço com a remoção de entulhos e varredura/lavagem da área afetada de
acordo com os critérios do MOS
Obs: Será considerado mediante prévia autorização da fiscalização da Sanepar.

3600

Rede de Esgoto
Desobstrução com vareta

Rede de
Esgoto

Desobstruir, limpar a tubulação e poços de visita do trecho de rede com o
auxílio de varetas, limpar o local do serviço com remoção de entulhos,
varredura/lavagem da área afetada e preencher o croqui da rede limpa.

1

04 h

3601

Rede de Esgoto
Desobstrução Hidrojateamento

Rede de
Esgoto

Desobstruir, limpar a tubulação e poços de visita do trecho de rede com
equipamento de hidrojateamento, limpar o local do serviço com remoção de
entulhos, varredura/lavagem da área afetada e preencher o croqui da rede
limpa.

1

04 h

3610

Verificação de Rede
Manutenção preditiva

7

30 D

3620

Rede de Esgoto
Manutenção preventiva

7

30 D

3630

Rede de Esgoto
Telediagnóstico

6

10 D

3

02 D

3

02 D

3670

Rede de Esgoto
Localização Rede/Ligação de
Esgoto

Verificar as condições das tubulações, poço de visita, lançamento e/ou
Verificações
infiltração em bocas de lobo, bem como identificar a ocorrência de escoamento
Diversas
de esgoto em pontos de lançamento de galerias de águas pluviais.

Rede de
Esgoto

Desobstruir, limpar a tubulação e poços de visita do trecho de rede, limpar o
local do serviço com remoção de entulhos, varredura/lavagem da área afetada e
preencher o croqui da rede limpa.

Vistoriar o interior da tubulação com equipamento de telediagnóstico, para
Verificações
identificação de avarias, condições da tubulação e localização de ligações com
Diversas
emissão de relatório do serviço.

Rede de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, localizar e identificar a tubulação,
recompor e compactar o solo escavado, limpar o local do serviço com a
remoção de entulhos e varredura/lavagem da área afetada de acordo com os
critérios do MOS e atualizar cadastro de redes.
Obs: Quando identificado danos na rede, ligação de esgoto ou PV, preencher o
código efetivamente executado.

3680

Rede de Esgoto
Vistoria para viabilidade técnica

Rede de
Esgoto

Verificar a viabilidade técnica de esgotamento do imóvel informando se é viável
ou não. Sendo viável, anotar no AS se há rede em frente ao imóvel ou anotar a
distância aproximada até o ponto mais adequado para a futura interligação. Em
caso de necessidade de sondagem, solicitar serviço 3670.

TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DO SGM
Cód.

Título do Serviço

Grupo

Descrição do Serviço

Verificar a existência de vazamento, identificar se é na ligação, rede ou PV e
informar à programação a situação encontrada. Caso a manutenção seja
Verificações
executada, quando da verificação, registrar no ‘AS’ o código do serviço
Diversas
efetivamente executado.
Obs: Serviço realizado preferencialmente por equipe própria da Sanepar.

3690

Verificação prévia de vazamento

3695

Verificar a existência de refluxo de esgoto na edificação e informar a situação à
programação. Caso a manutenção seja executada quando da verificação,
Verificação de refluxo de esgoto na Verificações
registrar no ‘AS’ o código 3695 e o serviço efetivamente executado.Obs:
edificação
Diversas
Havendo a necessidade da execução de desobstrução, o código 3695 será
considerado secundário, medindo-se apenas o serviço principal.

3700

Ligação de Esgoto
Conserto sem escavação de vala

3701

Verificação de extravasamento de
esgoto no passeio/rua

3830

Ligação de Esgoto
Verificação

Ligação de
Esgoto

Em situações decorrentes de obras de terceiros em que a ligação esteja
exposto ou quando se tratar de complemento de outro serviço produtivo,
executar a preparação do local, efetuar o conserto e atualizar os dados
cadastrais.

Verificar a existência de extravasamento de esgoto no passeio/ rua e informar a
programação. Caso o serviço seja executado quando da verificação, registrar no
Verificações 'AS' a verificação e o código efetivamente executado.
Diversas
Obs: Havendo a necessidade da execução de desobstrução, o código 3701 será
considerado secundário, medindo-se apenas o serviço principal.

Ligação de
Esgoto

Escavar em local com ou sem pavimento, localizar o conjunto de inspeção,
verificar a existência de ligação, profundidade e cota/declive referente ao imóvel.
Recompor e compactar o local escavado, limpar o local do serviço com a
remoção de entulho e varredura/lavagem da área afetada de acordo com os
critérios do MOS e atualizar os dados cadastrais.

Prioridade

Prazo de
execução
D=Dias
h=horas

0

01 h

0

01 h

2

01 D

0

01 h

6

10 D
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ANEXO A.02
Procedimentos e Especificações de Inovação Tecnológica e Gestão
através da Implantação de Software e Equipamentos de Informática para o
Atendimento de Serviço Eletrônico – ASE
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Procedimentos e Especificações de Inovação Tecnológica e Gestão
através da Implantação de Software e Equipamentos de Informática para o
Atendimento de Serviço Eletrônico - ASE
Objetivo
Apresentar os requisitos, procedimentos e especificações para inovação tecnológica e gestão
dos serviços através da implantação e utilização de software, infraestrutura de dados e
equipamentos de informática para o Atendimento de Serviço Eletrônico – ASE.
O ASE tem por finalidade sistematizar o processo de Atendimento de Serviços do SGM,
substituindo o documento AS (papel) por uma solução de TI (tecnologia da informação),
composta de software, equipamento móvel de campo (tablet), acessórios, ambiente WEB,
comunicação 3G ou superior, localização das equipes através de GPS, caderno de materiais e
cadastro com mapas técnicos em meio eletrônico. Os equipamentos móveis (tablet) serão
utilizados na execução e gestão dos serviços.
Os equipamentos devem dispor de câmera fotográfica, para que todos os serviços sejam
fotografados.
PROCEDIMENTOS E ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Os equipamentos a serem utilizados no projeto Atendimento de Serviços Eletrônico – ASE,
constam a seguir.
1)
2)
3)
4)
5)

MICROCOMPUTADOR P/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
MICROCOMPUTADOR PARA ATIVIDADES COMPLEXAS
IMPRESSORA LASER PADRAO
TABLET ROBUSTO PARA USO EM ATIVIDADES EM CAMPO
TABLET PADRÃO PARA USO EM ATIVIDADES EM CAMPO

Na sequência foram inseridas algumas especificações básicas de equipamentos:
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TABLET ROBUSTO PARA USO EM ATIVIDADES EM CAMPO

Aplicação

Esta especificação aplica-se às áreas cujas atividades exigem mobilidade e conectividade,
permitindo o uso em campo de software embarcado, justificando a necessidade deste tipo
de equipamento móvel.

Requisitos




Processador
Mínimo de 1.6Ghz
Mínimo de 8 núcleos






Memória
Memória RAM com mínimo de 4 Gb
Armazenamento interno com mínimo de 64Gb
Suporte a cartão de memória MicroSD






Tela
Tamanho entre 7 e 10.5 polegadas
Resolução mínima de 1280x800
Proporção deverá estar entre 1,6 e 1,78. (É o resultado da divisão dos valores
da resolução de tela, o maior pelo menor. Exemplo 1280 / 800 = 1,6)
Deve possuir resistência a riscos
Deve possuir brilho e nitidez que permita leitura clara mesmo sob luz direta e
intensa do sol








Rede
Wi-Fi compatível com 802.11 a/b/g/n/ac
Rede móvel compatível com o padrão 4G do Brasil







Câmera traseira com mínimo de13MP
Porta USB 2.0 ou superior, no padrão C
Sistema de posicionamento global GPS
Bluetooth versão 5.0 ou superior
Bateria recarregável com duração mínima de 8 horas com uso normal. Entendese uso em ambiente quente como o interior de um veículo no sol, com WiFi, GPS
e dados móveis ligados e em uso constante, tela ligada com brilho alto quando o
equipamento for manuseado.






Fonte de alimentação externa
Tensão de entrada 100 a 240 volts AC automático
Compatível com o atual padrão de tomadas do Brasil sem uso de adaptador
Carregar a bateria do tablet de 0 até 100% em até 6 horas




Robustez
Deve suportar operação com temperaturas entre 0ºC e 50ºC, e umidade relativa
do ar até 80%
Certificação de robustez IP 68 e MIL-STD-810 ou superiores
Resistência a quedas de no mínimo 1,2m




Observação: É aceito uso de capa e película para atingir os requisitos mínimos de
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robustez, desde que a mesma não prejudique de qualquer forma a usabilidade, o
equipamento, o mesmo as interfaces de alimentação / usb, os botões e o touch da tela.




Software*
Sistema operacional Android 10 ou mais recente.

TABLET ROBUSTO PARA USO EM ATIVIDADES EM CAMPO

Aplicação
Esta especificação aplica-se às áreas cujas atividades exigem mobilidade e conectividade,
permitindo o uso em campo de software embarcado, justificando a necessidade deste tipo de
equipamento móvel.

Requisitos




Processador
Mínimo de 1.6Ghz
Mínimo de 8 núcleos






Memória
Memória RAM com mínimo de 3 Gb
Armazenamento interno com mínimo de 32Gb
Suporte a cartão de memória MicroSD






Tela
Tamanho entre 7 e 10.5 polegadas
Resolução mínima de 1280x800
Proporção deverá estar entre 1,6 e 1,78. (É o resultado da divisão dos valores da
resolução de tela, o maior pelo menor. Exemplo 1280 / 800 = 1,6)
Deve possuir resistência a riscos
Deve possuir brilho e nitidez que permita leitura clara mesmo sob luz direta e
intensa do sol








Rede
Wi-Fi compatível com 802.11 a/b/g/n/ac
Rede móvel compatível com o padrão 4G do Brasil







Câmera traseira com mínimo de 8MP
*Porta USB 2.0 ou superior, no padrão C
Sistema de posicionamento global GPS
*Bluetooth versão 5.0 ou superior
Bateria recarregável com duração mínima de 8 horas com uso normal. Entende-se
uso em ambiente quente como o interior de um veículo no sol, com WiFi, GPS e
dados móveis ligados e em uso constante, tela ligada com brilho alto quando o
equipamento for manuseado.






Fonte de alimentação externa
Tensão de entrada 100 a 240 volts AC automático
Compatível com o atual padrão de tomadas do Brasil sem uso de adaptador
Carregar a bateria do tablet de 0 até 100% em até 6 horas
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*Sistema operacional
Android 10 ou mais recente.

PROCEDIMENTOS REFERENTES À OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
SGM
OBJETIVO
Orientar a Programação quanto aos procedimentos a serem realizados para o atendimento e
execução dos serviços de manutenção de redes e ramais de esgotamento sanitário através do
AS, seja em meio físico (papel), ou eletrônico (equipamentos de informática - Tablet).
TERMOS/DEFINIÇÕES
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas
AS.: Atendimento de Serviços
ASE: Atendimento de Serviço Eletrônico
BASE OPERACIONAL: Instalação física compreendendo infraestrutura de pessoal, informática
e operacional, para gerenciamento, apoio e administração dos serviços e as equipes de campo
do SGM.
MOS.: Manual de Obras de Saneamento.
SGC - SISTEMA DE GERENCIAMENTO COMERCIAL: Sistema integrado que tem por objetivo
controlar e gerenciar os processos comerciais de água, esgoto, resíduos sólidos e serviços
relacionados ao cadastro, comercialização, faturamento, arrecadação, cobrança,
relacionamento com o cliente e manutenção de redes.
SGM: Sistema Gerencial de Manutenção
PROGRAMAÇÃO DE SERVIÇOS
A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar diariamente a programação de serviços às equipes de
campo, podendo, a qualquer tempo, ocorrer alteração do roteiro para o atendimento de novas
demandas de serviços com prioridades 0, 1 ou 2.
Os serviços com prazo de execução imediato, que compreendem as prioridades (0, 1 e 2),
através da Tabela de Códigos e Especificações dos Serviços do SGM, serão encaminhados
diretamente para impressora instalada para esse fim.
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
AS-Eletrônico com cobertura 3G ou superior
Nas localidades atendidas através do equipamento AS-Eletrônico, os serviços serão
registrados pelos Atendimentos (Personalizado ou Contact Center) através do SGC,
programados pela área de manutenção da CONCESSIONÁRIA e transmitidos para os
equipamentos eletrônicos.
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Serviços emergenciais são programados e encaminhados imediatamente via tráfego
de dados (3G ou superior) para o equipamento eletrônico da equipe em campo. O
serviço recebido deverá ser “aceito” pela equipe de campo para sua execução, ou
ainda, “rejeitado desde que devidamente justificado para o Programador de serviços,
sendo, então, reprogramado para a mesma equipe ou outra, quando necessário.
AS-Eletrônico sem cobertura 3G
Nas localidades atendidas através do equipamento eletrônico, porém sem cobertura 3G, os
serviços serão registrados pelos Atendimentos (Personalizado ou Contact Center) através do
SGC e Programados pela área de manutenção da CONCESSIONÁRIA, na primeira carga do
dia e transmitidos para os equipamentos eletrônicos utilizando-se a rede de dados Wi-Fi
existente nas Bases Operacionais.
Os serviços serão executados durante o período, no entanto, serão descarregados no sistema
SGC somente quando a equipe voltar à Base Operacional. Neste momento, qualquer serviço,
emergencial ou não, poderá ser programado e carregado no equipamento eletrônico da equipe,
sem a necessidade de finalização do expediente, para a execução no período seguinte.
Os serviços emergenciais deverão ser programados e as informações deverão ser repassadas
para as equipes de campo via telefone, rádio amador ou qualquer outro meio de comunicação
utilizado pela CONCESSIONÁRIA. A equipe acionada deverá anotar as informações relevantes
à execução do serviço emergencial e preencher o Formulário AS em papel.
APÓS EXECUÇÃO DO SERVIÇO
Recebimento e Controle de AS’s - Atendimento sem AS-Eletrônico
Após a execução do serviço a equipe fará o lançamento no formulário AS, em meio físico (papel),
o tempo de execução, materiais aplicados, tipo e quantidade de pavimento a recompor,
anormalidades, alterações cadastrais, além da indicação de faturamento para o cliente ou
terceiros e demais situações previstas no formulário.
Os AS’s deverão ser encaminhados à área de programação para a respectiva baixa e controles
de dados dos documentos AS’s, como, tempo de execução, materiais aplicados, tipo e
quantidade de pavimento a recompor, anormalidades, alterações cadastrais, além da indicação
de faturamento para o cliente ou terceiros, MOS, serviços executados, e demais situações
previstas no seu preenchimento.
Recebimento e Controle de AS’s - Atendimento com AS-Eletrônico
A cada serviço executado em campo, a baixa é realizada e transmitida automaticamente por
pacote de dados 3G/4G, sendo todos os sistemas atualizados de forma direta, exceto croquis
e atualização do mapa técnico de esgoto, que, nestes casos, serão descarregados e
atualizados no sistema quando o equipamento eletrônico tiver seu expediente finalizado
dentro da rede de dados Wi-Fi da CONCESSIONÁRIA.
Nos equipamentos com sistema versão Android, ocorre a geração de fotos para cada serviço
conforme parâmetros cadastrados no SGC, neste caso, também, o descarregamento das
fotos ocorrerá no momento da finalização do expediente do equipamento eletrônico, dentro da
rede de dados Wi-Fi da CONCESSIONÁRIA.
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A análise e gestão dos dados dos serviços executados em campo deverão ocorrer em tempo
real, conforme suas baixas vão sendo registradas no sistema (o tempo de execução, materiais
aplicados, tipo e quantidade de pavimento a recompor, anormalidades, alterações cadastrais,
além da indicação de faturamento para o cliente ou terceiros, MOS, serviços executados, e
demais situações previstas), no entanto, os croquis, alterações no cadastro técnico de água
e/ou esgoto e as fotos, deverão ser analisadas à medida que as equipes de campo forem
finalizando seus expedientes de trabalho.
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APÊNDICE A

ANEXO A.03
Instruções de Segurança
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I.S. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA SGM
UNIFORMES, EPI’s e EPC’s
I.S. 01

Legislação

A CONCESSIONÁRIA deve cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do
Trabalho, bem como estas Instruções.

I.S. 02

Cumprimento das Instruções

Todos os empregados, da CONCESSIONÁRIA, devem cumprir o atendimento das Instruções de
Segurança.

I.S. 08

Uso de Bebida Alcoólica e Dependência Química

É proibido o uso de bebidas alcoólicas ou outras drogas ilícitas durante a jornada de trabalho.
Caso isto ocorra, o empregado deve ser afastado imediatamente de suas atividades.

I.S. 09

Uso de EPI's, EPC's e Uniformes

A CONCESSIONÁRIA é obrigada a fornecer os Equipamentos de Proteção e Uniformes. Deve
constar nos equipamentos, uniformes, crachás e veículos, além da identificação da
CONCESSIONÁRIA, a frase: "PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - SANEPAR".
Os equipamentos de proteção individual, coletiva e uniformes devem ser fornecidos
gratuitamente pela CONCESSIONÁRIA. O uso é obrigatório a todas as atividades que os
exigirem.

I.S. 10

Cinto de Segurança

É obrigatório o uso do cinto de segurança pelos condutores e passageiros que utilizam veículos
da contratada, tanto em vias do perímetro urbano quanto em rodovias, devendo,
necessariamente, a colocação ser efetuada antes do veículo entrar em movimento.

I.S. 11

Uso de EPI's, EPC's e Uniformes

Os equipamentos de proteção individual, coletiva e uniformes devem ser fornecidos
gratuitamente pela Contratada. O uso é obrigatório a todas as atividades que os exigirem.
Cabe ao empregado:
Quanto ao equipamento de proteção individual (EPI), equipamento de proteção coletiva (EPC)
ou uniforme:
a)
b)
c)
d)

Usá-lo apenas para a finalidade a que se destina.
Responsabilizar-se por sua guarda e conservação.
Comunicar à chefia imediata qualquer alteração que o torne impróprio para o uso.
Devolver o uniforme e/ou equipamento quando:
• Ocorrer rescisão de contrato de trabalho;
• Ocorrer dano no uniforme e/ou equipamento;
Anexo IV – Caderno de Encargos
Edital de Concorrência Internacional nº XX/XXXX
42

•
•
•

Ocorrer desgaste natural no uniforme e/ou equipamento;
Não houver mais necessidade de uso;
Ocorrer alteração da atividade que exija outro modelo de uniforme e/ou EPI ou
quando a atividade não mais exigir o uso do uniforme e/ou EPI.

I.S. 12 Higienização de Uniformes
Com relação à limpeza e higienização dos uniformes, observar o seguinte:
a) Devem ser lavados diariamente;
b) Os uniformes podem ser lavados no próprio domicílio do empregado, desde que se
tome o cuidado de separar as roupas de serviço das de uso doméstico, a fim de evitar
possíveis contaminações;
c) A troca de uniforme deve ser diária.

I.S. 14

Equipamentos para Chuva

Se o empregado cumprir determinadas tarefas sob intempéries, deve utilizar obrigatoriamente
capa de chuva ou agasalho impermeável.

I.S. 15 Equipamentos para Período Noturno
Os empregados que executam serviços no período noturno em vias públicas e/ou em rodovias
devem, obrigatoriamente, utilizar “colete fosforescente” e elementos sinalizadores noturnos.

I.S. 16

Equipamentos para Ruído

É obrigatório o uso de protetores auditivos para trabalhos realizados em locais com nível de ruído
superior a 80 dB e/ou onde houver sinalização.

I.S. 18

Equipamentos / Retroescavadeira

Para os operadores de retroescavadeira, é indispensável o uso de abafador de ruído, tipo concha
ou tipo plug, capacete de segurança, óculos de proteção tipo panorâmico e botina de segurança.

I.S. 31 ESCORAMENTO EM ESCAVAÇÕES
As equipes de serviço devem escorar muros edificações vizinhas, proteger redes de
abastecimento, tubulações, vias de acesso, vias públicas e, de modo geral, todas as estruturas
que possam ser afetadas pela escavação.
Tal necessidade deve ser verificada antes do início dos serviços, por profissional habilitado.

I.S. 32 RETROESCAVADEIRA EM ESCAVAÇÕES
O posicionamento da retroescavadeira deve ser feito de forma segura, não comprometendo as
paredes da vala com seu peso ou sapata de apoio, bem como deve ser observado o
distanciamento da rede elétrica de distribuição.
Durante a operação da retroescavadeira, deve-se observar para que nenhum integrante da
equipe permaneça dentro da vala ou no raio do braço da máquina.
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I.S. 33 CABOS DE ENERGIA EM ESCAVAÇÕES
As escavações só podem ser iniciadas quando o cabo subterrâneo de energia elétrica nas
proximidades do local destas escavações estiver desligado.

I.S. 34 INSPEÇÃO EM ESCORAMENTOS
Todo escoramento necessário à obra deve ser inspecionado periodicamente pelos integrantes
das equipes de serviço, principalmente após chuvas, vibrações ou outras ocorrências que
aumentam o risco de desabamento.

I.S. 35 ESTABILIDADE DE TALUDES
Os taludes (paredes laterais das valas) das escavações de profundidade superior a 1,25 m
devem ter sua estabilidade garantida por meio de estrutura dimensionada para este fim.

I.S. 36 ESCADAS/RAMPAS PARA ESCAVAÇÕES
As escavações com mais de 1,25 m de profundidade devem dispor de escadas ou rampas a fim
de permitirem, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente
do sistema de escoramento utilizado.

I.S. 37 MATERIAIS EM ESCAVAÇÕES
Os materiais retirados da escavação e ferramentas de uso devem ser colocados a uma distância
superior à metade da profundidade da escavação, medida a partir da borda do talude, evitandose a pressão e peso sobre as paredes das valas.

I.S 38 ESTABILIDADE DE TALUDES
Os taludes (paredes laterais das valas) com altura superior a 1,75m devem ter,
obrigatoriamente, estabilidade garantida, devendo ser escorada com pranchas metálicas ou de
madeira, de acordo com a natureza do solo e com os materiais padronizados pela Sanepar
(MOS).

I.S. 39 ESTABILIDADE DE TALUDES
A estabilidade dos taludes (paredes laterais das valas) de escavação deve ser verificada
permanentemente nos locais onde houver máquinas e equipamentos operando junto às bordas
da superfície escavada, bem como em locais com tráfego intenso de veículos.

I.S. 40 ENERGIA ELÉTRICA EM ESCAVAÇÕES
Deve ser redobrada a atenção com postes de energia elétrica próximos aos taludes (paredes
laterais das valas) de escavação.
Sempre que for necessário, deve ser providenciada a sustentação dos mesmos através de
“munck”, durante o período de escavação/reposição das valas.

I.S. 41 SINALIZAÇÃO EM ESCAVAÇÕES
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Toda obra que necessite de escavações em vias públicas deve ser devidamente sinalizada.
Sempre que a escavação ocupar mais de 40% da pista, o tráfego deve ser desviado com prévia
autorização do órgão competente local.
Na impossibilidade de sinalizar o local convenientemente, deve ser solicitada a presença da
autoridade de trânsito local.

I.S 42 ESCAVAÇÕES EM PASSEIOS
Sempre que houver aberturas de valas nas calçadas e passeio, é necessário colocar
passadiços para permitir a passagem de pedestres e veículos.
Para veículos, os passadiços devem ser feitos com pranchões metálico ou de madeira. Para os
pedestres, devem ser pranchões de madeira com guarda-corpo.

I.S 43 EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Os serviços de conserto, manutenção e remanejamento de redes ou ramais, devem ter
continuamente placas de sinalização.
Quando não for possível o transporte/disposição das placas, a obra deve ser sinalizada com
cones de 75cm, bandeirolas e fita de sinalização fixada no topo dos cones.
Quando os serviços forem executados em vias públicas e/ou rodovia, sempre que possível,
deve ser solicitada a presença das autoridades de trânsito para auxiliar no controle de tráfego.

I.S. 44 ILUMINAÇÃO EM ESCAVAÇÕES
As escavações em ruas, calcadas e rodovias não podem ficar abertas durante a noite. Deve
ser providenciada energia alternativa para sinalização luminosa, no caso de não haver
possibilidade de uso de energia elétrica da rede pública.
Os empregados devem usar colete refletivo.

I.S. 51 SINALIZAÇÃO EM VEÍCULOS
Sempre que veículos em serviço de reparos e/ou manutenção, precisarem ser estacionados
em vias públicas do perímetro urbano e/ou rodovias, deve ser feita a seguinte sinalização:
•
•

Veículos de pequeno porte - cones de 50cm
Veículos de grande porte - cones de 75cm
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APÊNDICE B – DIRETRIZES SME
Orientações Técnicas para Serviços de Manutenção e Conservação
periódica em Estações de Tratamento de Esgotos (ETE’s)
e Estações Elevatórias de Esgotos (EEE’s) dos
Sistemas de Esgotamento Sanitário da SANEPAR
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Apêndice B
Orientações Técnicas para Serviços de Manutenção e Conservação
periódica em Estações de Tratamento de Esgotos (ETE)
e Estações Elevatórias de Esgotos (EEE) dos
Sistemas de Esgotamento Sanitário da SANEPAR
O presente Apêndice tem o objetivo estabelecer, no que couber, as orientações técnicas de
manutenção e conservação periódica em Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e Estações
Elevatórias de Esgoto (EEE), a serem observadas pela CONCESSIONÁRIA na prestação dos
serviços relacionados aos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) vinculadas ao CONTRATO
DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA (“CONTRATO”).
B.1 – Caracterização dos Serviços
O SME (Sistema de Manutenção em ETEs e EEEs) é um conjunto de atividades de apoio ao
processo de tratamento de esgoto que visa assegurar melhores condições para atendimento às
exigências operacionais e ambientais.
Todos os serviços estão definidos, identificados e descritos (tarefa, operação, complexidade e
passos) a fim de fornecer os subsídios necessários para a quantificação de equipes, veículos,
materiais, ferramentas, equipamentos, sequência lógica para execução dos serviços e
complexidade. A CONCESSIONÁRIA deverá avaliar criteriosamente as orientações
apresentadas e incorporar na íntegra, ou com adequações (devidamente justificadas), as
orientações aqui expostas, em seu PLANO OPERACIONAL, documento este que deverá ser
submetido à aprovação da SANEPAR, conforme estabelecido no CADERNO DE ENCARGOS.
O cronograma padrão orientativo para a execução dos serviços está especificado no Anexo B.02
– Frequência de Execução dos Serviços, sendo que, a critério da CONCESSIONÁRIA, poderão
ocorrer alterações na frequência, cronograma e roteiro da execução dos serviços, desde que
alinhados com a SANEPAR e devidamente operacionalizados no PLANO OPERACIONAL da
CONCESSÃO.
As Unidades Operacionais que integram o escopo da PPP estão relacionadas nos relatórios
referentes a cada município pertencente à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, documentos estes
denominados Estudos Técnico e Operacionais (ANEXO X do Edital).

B.2 – Obrigações da CONCESSIONÁRIA
São obrigações da CONCESSIONÁRIA e que deverão ser observadas ao longo do período
contratual:
•

Fornecer todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos
serviços;

•

Cumprir integralmente o disposto na Lei Federal 6.514/77, de 22/12/1977 e Portaria nº
3214/78, de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho, observando em especial as normas
NR-4, NR-5, NR-6, NR-9, NR-12, NR-15, NR-21 e NR-33;

•

Fornecer a seus empregados, número suficiente de Uniformes e Equipamentos de
Proteção Individual – EPI's, Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC’s e de
Sinalização, conforme legislação vigente;
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•

Exigir dos seus empregados a utilização de uniformes e de equipamentos de segurança
individual e coletiva em bom estado de conservação;

•

Implantar e manter estrutura dimensionadas para o atendimento dos serviços de forma
ininterrupta, com adequado atendimento aos prazos de execução, tanto para os períodos
de expediente normal, considerando inclusive a demanda dos serviços emergenciais
quanto durante os períodos de plantão e sobreaviso, inclusive aos Sábados, Domingos
e Feriados;

•

Os empregados envolvidos nos serviços deverão estar obrigatoriamente uniformizados,
portando crachá de identificação, onde conste o nome, número da carteira de identidade,
fotografia, nome da CONCESSIONÁRIA e a indicação “PARCERIA PÚBLICO PRIVADA
- SANEPAR”.

B.3 – Bases Operacionais SME
A CONCESSIONÁRIA deverá implantar bases operacionais na área de abrangência da
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, de modo a disponibilizar infraestrutura adequada às equipes
de campo. Essas bases devem situar-se preferencialmente em área com localização estratégica
para minimizar o deslocamento, obtendo melhor eficiência de roteiro. O PLANO OPERACIONAL
deverá detalhar toda a estratégia de ataque as demandas dos sistemas, apresentando a
localização e a infraestrutura de cada base operacional proposta pela CONCESSIONÁRIA.
B.4 – Meio Ambiente
Na execução dos serviços, a CONCESSIONÁRIA deverá observar para que não ocorra agressão
ao meio ambiente, devendo gerar o mínimo de resíduos e dando uma destinação final adequada
aos mesmos, conforme determina a legislação ambiental vigente. Deve ainda efetuar a
separação de sucatas, bem como promover a reutilização adequada das sobras de materiais.
A CONCESSIONÁRIA deverá ter licença de operação para transporte dos resíduos gerados nas
elevatórias e no tratamento de esgoto até o aterro sanitário, devendo observar toda a legislação
aplicável. A CONCESSIONÁRIA responderá por todos e quaisquer danos causados ao Meio
Ambiente decorrentes dos serviços executados sob sua responsabilidade.
B.5 – Frota de Veículos e Equipamentos
Os veículos e equipamentos devem possuir a identificação com a logomarca e nome da
CONCESSIONÁRIA, sob o qual deverá constar a inscrição “PARCERIA PÚBLICO PRIVADA SANEPAR”.
Os veículos e equipamentos deverão estar em perfeitas condições de uso, conforme legislação
vigente e atender ao requisito de idade máxima dos veículos leves (Pick-Up ou Furgão) igual a
5 anos de fabricação e veículos pesados (Caminhão poliguindaste, basculante, auto vácuo ou
dotado de equipamento de hidrojateamento), até 10 anos de fabricação. Os veículos deverão
obedecer a um único padrão de cor, sendo esta definida como “branca”.
B.6 - Anexos
•

Anexo B.01 - Tabela de códigos e especificações dos serviços SME;

•

Anexo B.02 - Frequência de execução dos serviços;

•

Anexo B.03 - Instruções de Segurança SME; e

•

Anexo B.04 - Glossário
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APÊNDICE B

ANEXO B.01
Tabela de Códigos e Especificações dos Serviços SME
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código
Título
GRADEAMENTO
9001
900101 LIMPEZA DE GRADEAMENTO MANUAL
– COMPLEXIDADE 1
900102

LIMPEZA DE GRADEAMENTO MANUAL
– COMPLEXIDADE 2

Descrição

Ferramentas e Equipamentos

LIMPEZA DE GRADEAMENTO MANUAL – COMPLEXIDADE 1
Retirar o material retido no gradeamento utilizando‐se de rastelo adaptado para cada tipo de grade e
acomodar o material retirado em local definido pela contratante

Rastelo, Balde plástico, Saco plástico,
Vassoura, EPI

LIMPEZA DE GRADEAMENTO MANUAL – COMPLEXIDADE 2
Retirar o material seco do local de drenagem acomodando‐o em caçamba, sacos ou outro local
definido pela contratante

Rastelo, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Retirar o material retido no gradeamento utilizando‐se de rastelo adaptado para cada tipo de grade e
acomodar o material retirado em local definido pela contratante
Verificar a necessidade de descarga dos resíduos do desarenador e, quando for o caso, avisar o
responsável da contratante
900103

LIMPEZA DE GRADEAMENTO MANUAL
– COMPLEXIDADE 3

LIMPEZA DE GRADEAMENTO MANUAL – COMPLEXIDADE 3
Retirar o material seco do local de drenagem acomodando‐o em caçamba, sacos ou outro local
definido pela contratante

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Retirar o material retido no gradeamento utilizando‐se de rastelo adaptado para cada tipo de grade e
acomodar o material retirado em local definido pela contratante
Verificar a necessidade de descarga dos resíduos do desarenador e, quando for o caso, avisar o responsável da
contratante;
Lavar a grade, as paredes e a superfície, através de hidrojateamento utilizando‐se de mangueira ou
outro equipamento
Efetuar leitura do horímetro e verificar voltímetro e amperímetro, sempre que for a 1ª (primeira)
limpeza de grade do dia e preencher o Boletim
900104

LIMPEZA DE GRADEAMENTO MANUAL
– COMPLEXIDADE ‐4

LIMPEZA DE GRADEAMENTO MANUAL – COMPLEXIDADE ‐4
Retirar o material seco do local de drenagem acomodando‐o em caçamba, sacos ou outro local
definido pela contratante;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Retirar o material retido no gradeamento utilizando‐se de rastelo adaptado para cada tipo de grade e
acomodar o material retirado em local definido pela contratante
Verificar a necessidade de descarga dos resíduos do desarenador e, quando for o caso, realizar a
descarga dos resíduos;
Lavar a grade, as paredes e a superfície, através de hidrojateamento utilizando‐se de mangueira ou
outro equipamento;
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, realizar a limpeza dos eletrodos/boias e caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos
dispositivos existentes no local, contatar imediatamente o responsável da contratante
Efetuar leitura do horímetro e verificar voltímetro e amperímetro, sempre que for a 1ª (primeira)
limpeza de grade do dia e preencher o Boletim
900121

LIMPEZA MANUAL DE GRADEAMENTO
MECÂNICO –
COMPLEXIDADE 1

LIMPEZA MANUAL DE GRADEAMENTO MECÂNICO – COMPLEXIDADE 1
Verificar as condições d e funcionamentos da grade e esteira
Recolher material que tenha caído fora do local de depósito (caçamba);
Lavar todos os equipamentos e o local de funcionamento dos mesmos através de hidrojateamento
utilizando‐se de mangueira ou outro equipamento;

Rastelo, Balde plástico, Saco plástico,
Vassoura, EPI

900122

LIMPEZA MANUAL DE GRADEAMENTO
MECÂNICO –
COMPLEXIDADE 2

LIMPEZA MANUAL DE GRADEAMENTO MECÂNICO – COMPLEXIDADE 2
Verificar as condições de funcionamentos da grade e esteira
Recolher material que tenha caído fora do local de depósito (caçamba);
Limpar a esteira efetuando a raspagem dos resíduos que aderiram à mesma;
Verificar a necessidade de descarga dos resíduos do desarenador e, quando for o caso, realizar a
descarga dos resíduos;

Rastelo, Balde plástico, Saco plástico,
Vassoura, EPI

Lavar todos os equipamentos e o local de funcionamento dos mesmos através de hidrojateamento
utilizando‐se de mangueira ou outro equipamento;
Efetuar leitura do horímetro e verificar voltímetro e amperímetro, sempre que for a 1ª (primeira)
limpeza de grade do dia e preencher o Boletim;
900123

LIMPEZA MANUAL DE GRADEAMENTO
MECÂNICO –
COMPLEXIDADE 3

LIMPEZA MANUAL DE GRADEAMENTO MECÂNICO – COMPLEXIDADE 3
Verificar as condições d e funcionamentos da grade e esteira
Recolher material que tenha caído fora do local de depósito (caçamba);
Limpar a esteira efetuando a raspagem dos resíduos que aderiram à mesma;
Verificar a necessidade de descarga dos resíduos do desarenador e, quando for o caso, realizar a
Lavar todos os equipamentos e o local de funcionamento dos mesmos através de hidrojateamento
Verificar as condições dos eletrodos do sistema de automatização, realizando teste de
Efetuar leitura do horímetro e verificar voltímetro e amperímetro, sempre que for a 1ª (primeira)
limpeza de grade do dia e preencher o Boletim;

Rastelo, Balde plástico, Saco plástico,
Vassoura, EPI

900124

LIMPEZA MANUAL DE GRADEAMENTO
MECÂNICO –
COMPLEXIDADE 4

LIMPEZA MANUAL DE GRADEAMENTO MECÂNICO – COMPLEXIDADE 4
Verificar as condições d e funcionamentos da grade e esteira
Recolher material que tenha caído fora do local de depósito (caçamba);
Limpar a esteira efetuando a raspagem dos resíduos que aderiram à mesma;
Verificar a necessidade de descarga dos resíduos do desarenador e, quando for o caso, realizar a
descarga dos resíduos;

Rastelo, Balde plástico, Saco plástico,
Vassoura, EPI

Lavar todos os equipamentos e o local de funcionamento dos mesmos através de hidrojateamento
utilizando‐se de mangueira ou outro equipamento;
Verificar as condições dos rolamentos, roletes, sistema de lubrificaçãoe sistema de movimentação da
mesma.
Verificar as condições dos eletrodos do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos dispositivos existentes no local, contatar
imediatamente o responsável da contratante
Efetuar leitura do horímetro e verificar voltímetro e amperímetro, sempre que for a 1ª (primeira)
limpeza de grade do dia e preencher o Boletim;
900125

LIMPEZA MANUAL DE GRADEAMENTO
MECÂNICO –
COMPLEXIDADE 5

LIMPEZA MANUAL DE GRADEAMENTO MECÂNICO – COMPLEXIDADE 5
Verificar as condições d e funcionamentos da grade e esteira
Recolher material que tenha caído fora do local de depósito (caçamba);
Limpar a esteira efetuando a raspagem dos resíduos que aderiram à mesma;
Verificar a necessidade de descarga dos resíduos do desarenador e, quando for o caso, realizar a
descarga dos resíduos;
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código

Título

Descrição
Lavar todos os equipamentos e o local de funcionamento dos mesmos através de hidrojateamento
utilizando‐se de mangueira ou outro equipamento;

Ferramentas e Equipamentos

Verificar as condições dos rolamentos, roletes, sistema de lubrificaçãoe sistema de movimentação da
mesma.
Verificar as condições dos eletrodos do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos dispositivos existentes no local, contatar
imediatamente o responsável da contratante
Efetuar leitura do horímetro e verificar voltímetro e amperímetro, sempre que for a 1ª (primeira)
limpeza de grade do dia e preencher o Boletim;
900126

Código

LIMPEZA MANUAL DE GRADEAMENTO
MECÂNICO –
COMPLEXIDADE 6

Título

LIMPEZA MANUAL DE GRADEAMENTO MECÂNICO – COMPLEXIDADE 6
Verificar as condições d e funcionamentos da grade e esteira
Recolher material que tenha caído fora do local de depósito (caçamba);
Limpar a esteira efetuando a raspagem dos resíduos que aderiram à mesma;
Verificar a necessidade de descarga dos resíduos do desarenador e, quando for o caso, realizar a
descarga dos resíduos;
Descrição
Lavar todos os equipamentos e o local de funcionamento dos mesmos através de hidrojateamento
utilizando‐se de mangueira ou outro equipamento;

Rastelo, Balde plástico, Saco plástico,
Vassoura, EPI

Ferramentas e Equipamentos

Verificar as condições dos rolamentos, roletes, sistema de lubrificaçãoe sistema de movimentação da
mesma.
Verificar as condições dos eletrodos do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos dispositivos existentes no local, contatar
imediatamente o responsável da contratante
Efetuar leitura do horímetro e verificar voltímetro e amperímetro, sempre que for a 1ª (primeira)
limpeza de grade do dia e preencher o Boletim;
900127

LIMPEZA MANUAL DE GRADEAMENTO
MECÂNICO –
COMPLEXIDADE 7

LIMPEZA MANUAL DE GRADEAMENTO MECÂNICO – COMPLEXIDADE 7
Verificar as condições d e funcionamentos da grade e esteira

Rastelo, Balde plástico, Saco plástico,
Vassoura, EPI

Recolher material que tenha caído fora do local de depósito (caçamba);
Limpar a esteira efetuando a raspagem dos resíduos que aderiram à mesma;
Verificar a necessidade de descarga dos resíduos do desarenador e, quando for o caso, realizar a
descarga dos resíduos;
Lavar todos os equipamentos e o local de funcionamento dos mesmos através de hidrojateamento
utilizando‐se de mangueira ou outro equipamento;
Verificar as condições dos rolamentos, roletes, sistema de lubrificaçãoe sistema de movimentação da
mesma.
Verificar as condições dos eletrodos do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos dispositivos existentes no local, contatar
imediatamente o responsável da contratante
Efetuar leitura do horímetro e verificar voltímetro e amperímetro, sempre que for a 1ª (primeira)
limpeza de grade do dia e preencher o Boletim;

900128

LIMPEZA MANUAL DE GRADEAMENTO
MECÂNICO –
COMPLEXIDADE 8

LIMPEZA MANUAL DE GRADEAMENTO MECÂNICO – COMPLEXIDADE 8
Verificar as condições d e funcionamentos da grade e esteira
Recolher material que tenha caído fora do local de depósito (caçamba);
Limpar a esteira efetuando a raspagem dos resíduos que aderiram à mesma;
Verificar a necessidade de descarga dos resíduos do desarenador e, quando for o caso, realizar a
descarga dos resíduos;

Rastelo, Balde plástico, Saco plástico,
Vassoura, EPI

Lavar todos os equipamentos e o local de funcionamento dos mesmos através de hidrojateamento
utilizando‐se de mangueira ou outro equipamento;
Verificar as condições dos rolamentos, roletes, sistema de lubrificaçãoe sistema de movimentação da
mesma.
Verificar as condições dos eletrodos do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos dispositivos existentes no local, contatar
imediatamente o responsável da contratante
Efetuar leitura do horímetro e verificar voltímetro e amperímetro, sempre que for a 1ª (primeira)
limpeza de grade do dia e preencher o Boletim;
900129

LIMPEZA MANUAL DE GRADEAMENTO
MECÂNICO –
COMPLEXIDADE 9

LIMPEZA MANUAL DE GRADEAMENTO MECÂNICO – COMPLEXIDADE 9
Verificar as condições d e funcionamentos da grade e esteira
Recolher material que tenha caído fora do local de depósito (caçamba);
Limpar a esteira efetuando a raspagem dos resíduos que aderiram à mesma;
Verificar a necessidade de descarga dos resíduos do desarenador e, quando for o caso, realizar a
descarga dos resíduos;

Rastelo, Balde plástico, Saco plástico,
Vassoura, EPI

Lavar todos os equipamentos e o local de funcionamento dos mesmos através de hidrojateamento
utilizando‐se de mangueira ou outro equipamento;
Verificar as condições dos rolamentos, roletes, sistema de lubrificaçãoe sistema de movimentação da
mesma.
Verificar as condições dos eletrodos do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos dispositivos existentes no local, contatar
imediatamente o responsável da contratante
Efetuar leitura do horímetro e verificar voltímetro e amperímetro, sempre que for a 1ª (primeira)
limpeza de grade do dia e preencher o Boletim;
900130

LIMPEZA MANUAL DE GRADEAMENTO
MECÂNICO –
COMPLEXIDADE 10

LIMPEZA MANUAL DE GRADEAMENTO MECÂNICO – COMPLEXIDADE 10
Verificar as condições d e funcionamentos da grade e esteira
Recolher material que tenha caído fora do local de depósito (caçamba);
Limpar a esteira efetuando a raspagem dos resíduos que aderiram à mesma;
Verificar a necessidade de descarga dos resíduos do desarenador e, quando for o caso, realizar a
descarga dos resíduos;

Rastelo, Balde plástico, Saco plástico,
Vassoura, EPI

Lavar todos os equipamentos e o local de funcionamento dos mesmos através de hidrojateamento
utilizando‐se de mangueira ou outro equipamento;
Verificar as condições dos rolamentos, roletes, sistema de lubrificaçãoe sistema de movimentação da
mesma.
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código

Título

Descrição
Verificar as condições dos eletrodos do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos dispositivos existentes no local, contatar
imediatamente o responsável da contratante

Ferramentas e Equipamentos

Efetuar leitura do horímetro e verificar voltímetro e amperímetro, sempre que for a 1ª (primeira)
limpeza de grade do dia e preencher o Boletim;
900131

LIMPEZA MANUAL DE GRADEAMENTO
MECÂNICO –
COMPLEXIDADE 11

Código
Título
CESTO DE RETENÇÃO
9003
900301 LIMPEZA DO CESTO DE RETENÇÃO –
COMPLEXIDADE – 1

Rastelo, Balde plástico, Saco plástico,
LIMPEZA MANUAL DE GRADEAMENTO MECÂNICO – COMPLEXIDADE 11
Vassoura, EPI
Verificar as condições d e funcionamentos da grade e esteira
Recolher material que tenha caído fora do local de depósito (caçamba);
Limpar a esteira efetuando a raspagem dos resíduos que aderiram à mesma;
Verificar a necessidade de descarga dos resíduos do desarenador e, quando for o caso, realizar a descarga dos
resíduos;
Lavar todos os equipamentos e o local de funcionamento dos mesmos através de hidrojateamento utilizando‐se de
mangueira ou outro equipamento; Verificar as condições dos rolamentos, roletes, sistema de lubrificaçãoe sistema de
movimentação da mesma.
Verificar as condições dos eletrodos do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos dispositivos existentes no local, contatar
imediatamente o responsável da contratante
Efetuar leitura do horímetro e verificar voltímetro e amperímetro, sempre que for a 1ª (primeira) limpeza de grade do
dia e preencher o Boletim;

Descrição

Ferramentas e Equipamentos

LIMPEZA DO CESTO DE RETENÇÃO – COMPLEXIDADE – 1
Içar o cesto de retenção, retirando o material retido, utilizando ‐se de ferramentas adaptadas para
este fim e acomodar o material no local de drenagem;

Lavadora de alta pressão,
Mangueira plástica, Balde plástico,
Saco plástico, Carrinho

900302 LIMPEZA DO CESTO DE RETENÇÃO –
COMPLEXIDADE – 2

LIMPEZA DO CESTO DE RETENÇÃO – COMPLEXIDADE – 2
Retirar o material seco do local de drenagem acomodando‐o em caçamba, sacos ou outro local
definido pela contratante

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

900303 LIMPEZA DO CESTO DE RETENÇÃO –
COMPLEXIDADE – 3

LIMPEZA DO CESTO DE RETENÇÃO – COMPLEXIDADE – 3
Retirar o material seco do local de drenagem acomodando‐o em caçamba, sacos ou outro local
definido pela contratante

Içar o cesto de retenção, retirando o material retido, utilizando ‐se de ferramentas adaptadas para
este fim e acomodar o material no local de drenagem;
Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Içar o cesto de retenção, retirando o material retido, utilizando ‐se de ferramentas adaptadas para
este fim e acomodar o material no local de drenagem;
Verificar a necessidade de descarga dos resíduos do desarenador e, quando for o caso, avisar o
responsável da contratante;
900304 LIMPEZA MANUAL DO CESTO DE RETENÇÃO –
COMPLEXIDADE – 4

LIMPEZA MANUAL DO CESTO DE RETENÇÃO – COMPLEXIDADE – 4
Retirar o material seco do local de drenagem acomodando‐o em caçamba, sacos ou outro local
definido pela contratante
Içar o cesto de retenção, retirando o material retido, utilizando ‐se de ferramentas adaptadas para
este fim e acomodar o material no local de drenagem;

Talha MANUAL, Lavadora de alta
pressão, Mangueira plástica, Balde
plástico, Saco plástico, Carrinho de
mão, Vassoura, EPI

Verificar a necessidade de descarga dos resíduos do desarenador e, quando for o caso, realizar a
descarga;
Lavar o cesto , através de hidrojateamento utilizando‐se de mangueira ou outro equipamento
Efetuar leitura do horímetro e verificar voltímetro e amperímetro, sempre que for a 1ª (primeira)
limpeza de grade do dia e preencher o Boletim.
900305 LIMPEZA MANUAL DO CESTO DE RETENÇÃO –
COMPLEXIDADE – 5

LIMPEZA MANUAL DO CESTO DE RETENÇÃO – COMPLEXIDADE – 5
Retirar o material seco do local de drenagem acomodando‐o em caçamba, sacos ou outro local
definido pela contratante
Içar o cesto de retenção, retirando o material retido, utilizando ‐se de ferramentas adaptadas para
este fim e acomodar o material no local de drenagem;

Talha MANUAL, Lavadora de alta
pressão, Mangueira plástica, Balde
plástico, Saco plástico, Carrinho de
mão, Vassoura, EPI

Verificar a necessidade de descarga dos resíduos do desarenador e, quando for o caso, realizar a
descarga;
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, realizar a limpeza dos eletrodos/boias e caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos
dispositivos existentes no local, contatar imediatamente o responsável da contratante
Lavar o cesto grade, as paredes e a superfície, através de hidrojateamento utilizando‐se de
mangueira ou outro equipamento
Efetuar leitura do horímetro e verificar voltímetro e amperímetro, sempre que for a 1ª (primeira)
limpeza de grade do dia e preencher o Boletim.
900306 LIMPEZA MANUAL DO CESTO DE RETENÇÃO –
COMPLEXIDADE – 6

LIMPEZA MANUAL DO CESTO DE RETENÇÃO – COMPLEXIDADE – 6
Retirar o material seco do local de drenagem acomodando‐o em caçamba, sacos ou outro local
definido pela contratante
Içar o cesto de retenção, retirando o material retido, utilizando ‐se de ferramentas adaptadas para
este fim e acomodar o material no local de drenagem;

Talha MANUAL, Lavadora de alta
pressão, Mangueira plástica, Balde
plástico, Saco plástico, Carrinho de
mão, Vassoura, EPI

Verificar a necessidade de descarga dos resíduos do desarenador e, quando for o caso, realizar a
descarga;
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, realizar a limpeza dos eletrodos/boias e caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos
dispositivos existentes no local, contatar imediatamente o responsável da contratante
Lavar o cesto grade, as paredes e a superfície, através de hidrojateamento utilizando‐se de
mangueira ou outro equipamento
Efetuar leitura do horímetro e verificar voltímetro e amperímetro, sempre que for a 1ª (primeira)
limpeza de grade do dia e preencher o Boletim.
900307 LIMPEZA MANUAL DO CESTO DE RETENÇÃO –
COMPLEXIDADE – 7

LIMPEZA MANUAL DO CESTO DE RETENÇÃO – COMPLEXIDADE – 7
Retirar o material seco do local de drenagem acomodando‐o em caçamba, sacos ou outro local
definido pela contratante
Içar o cesto de retenção, retirando o material retido, utilizando ‐se de ferramentas adaptadas para
este fim e acomodar o material no local de drenagem;
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Talha MANUAL, Lavadora de alta
pressão, Mangueira plástica, Balde
plástico, Saco plástico, Carrinho de
mão, Vassoura, EPI
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código

Título

Descrição
Verificar a necessidade de descarga dos resíduos do desarenador e, quando for o caso, realizar a
descarga;

Ferramentas e Equipamentos

Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, realizar a limpeza dos eletrodos/boias e caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos
dispositivos existentes no local, contatar imediatamente o responsável da contratante
Lavar o cesto grade, as paredes e a superfície, através de hidrojateamento utilizando‐se de
mangueira ou outro equipamento
Efetuar leitura do horímetro e verificar voltímetro e amperímetro, sempre que for a 1ª (primeira)
limpeza de grade do dia e preencher o Boletim.
900308 LIMPEZA MANUAL DO CESTO DE RETENÇÃO –
COMPLEXIDADE – 8

LIMPEZA MANUAL DO CESTO DE RETENÇÃO – COMPLEXIDADE – 8
Retirar o material seco do local de drenagem acomodando‐o em caçamba, sacos ou outro local
definido pela contratante
Içar o cesto de retenção, retirando o material retido, utilizando ‐se de ferramentas adaptadas para
este fim e acomodar o material no local de drenagem;

Talha MANUAL, Lavadora de alta
pressão, Mangueira plástica, Balde
plástico, Saco plástico, Carrinho de
mão, Vassoura, EPI

Verificar a necessidade de descarga dos resíduos do desarenador e, quando for o caso, realizar a
descarga;
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, realizar a limpeza dos eletrodos/boias e caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos
dispositivos existentes no local, contatar imediatamente o responsável da contratante
Lavar o cesto grade, as paredes e a superfície, através de hidrojateamento utilizando‐se de
mangueira ou outro equipamento
Efetuar leitura do horímetro e verificar voltímetro e amperímetro, sempre que for a 1ª (primeira)
limpeza de grade do dia e preencher o Boletim.
900309 LIMPEZA MANUAL DO CESTO DE RETENÇÃO –
COMPLEXIDADE – 9

LIMPEZA MANUAL DO CESTO DE RETENÇÃO – COMPLEXIDADE – 9
Retirar o material seco do local de drenagem acomodando‐o em caçamba, sacos ou outro local
definido pela contratante
Içar o cesto de retenção, retirando o material retido, utilizando ‐se de ferramentas adaptadas para
este fim e acomodar o material no local de drenagem;

Talha MANUAL, Lavadora de alta
pressão, Mangueira plástica, Balde
plástico, Saco plástico, Carrinho de
mão, Vassoura, EPI

Verificar a necessidade de descarga dos resíduos do desarenador e, quando for o caso, realizar a
descarga;
Código

Título

Descrição
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, realizar a limpeza dos eletrodos/boias e caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos
dispositivos existentes no local, contatar imediatamente o responsável da contratante
Lavar o cesto grade, as paredes e a superfície, através de hidrojateamento utilizando‐se de
mangueira ou outro equipamento

Ferramentas e Equipamentos

Efetuar leitura do horímetro e verificar voltímetro e amperímetro, sempre que for a 1ª (primeira)
limpeza de grade do dia e preencher o Boletim.
900310 LIMPEZA MANUAL DO CESTO DE RETENÇÃO –
COMPLEXIDADE – 10

LIMPEZA MANUAL DO CESTO DE RETENÇÃO – COMPLEXIDADE – 10
Retirar o material seco do local de drenagem acomodando‐o em caçamba, sacos ou outro local
definido pela contratante
Içar o cesto de retenção, retirando o material retido, utilizando ‐se de ferramentas adaptadas para
este fim e acomodar o material no local de drenagem;

Talha MANUAL, Lavadora de alta
pressão, Mangueira plástica, Balde
plástico, Saco plástico, Carrinho de
mão, Vassoura, EPI

Verificar a necessidade de descarga dos resíduos do desarenador e, quando for o caso, realizar a
descarga;
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, realizar a limpeza dos eletrodos/boias e caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos
dispositivos existentes no local, contatar imediatamente o responsável da contratante
Lavar o cesto grade, as paredes e a superfície, através de hidrojateamento utilizando‐se de
mangueira ou outro equipamento
Efetuar leitura do horímetro e verificar voltímetro e amperímetro, sempre que for a 1ª (primeira)
limpeza de grade do dia e preencher o Boletim.
900311 LIMPEZA MANUAL DO CESTO DE RETENÇÃO –
COMPLEXIDADE – 11

LIMPEZA MANUAL DO CESTO DE RETENÇÃO – COMPLEXIDADE – 11
Retirar o material seco do local de drenagem acomodando‐o em caçamba, sacos ou outro local
definido pela contratante
Içar o cesto de retenção, retirando o material retido, utilizando ‐se de ferramentas adaptadas para
este fim e acomodar o material no local de drenagem;

Talha MANUAL, Lavadora de alta
pressão, Mangueira plástica, Balde
plástico, Saco plástico, Carrinho de
mão, Vassoura, EPI

Verificar a necessidade de descarga dos resíduos do desarenador e, quando for o caso, realizar a
descarga;
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, realizar a limpeza dos eletrodos/boias e caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos
dispositivos existentes no local, contatar imediatamente o responsável da contratante
Lavar o cesto grade, as paredes e a superfície, através de hidrojateamento utilizando‐se de
mangueira ou outro equipamento
Efetuar leitura do horímetro e verificar voltímetro e amperímetro, sempre que for a 1ª (primeira)
limpeza de grade do dia e preencher o Boletim.
9005 CANAL DE ENTRADA DO AFLUENTE
900501 RETIRADA DE AREIA DE CANAL DE ENTRADA

RETIRADA DE AREIA DE CANAL DE ENTRADA COMPLEXIDADE 3
Retirar os resíduos oriundos do processo, utilizando‐se de enxada, pás ou outra ferramenta adequada; Acondicionar
os resíduos retirados em caçambas ou outro recipiente definido pela contratante;
Jatear água nas parede, Limpar o local do serviço, com remoção de entulhos e varredura da área afetada;

9006 CAIXA DE RETENÇÃO DE ESCUMA
900601 LIMPEZA MANUAL DA CAIXA DE RETENÇÃO DE LIMPEZA MANUAL DA CAIXA DE RETENÇÃO DE ESCUMA – COMPLEXIDADE – 1
ESCUMA – COMPLEXIDADE – 1
Remover as peneiras;
Retirar o material seco retido na peneiras e na caixa de contenção utilizando‐se de vassoura, rastelo,
pá ;
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Pá, Rastelo, Enxada, Carrinho de mão,
Balde plástico, Vassoura, Escovão, EPI
Carrinho de mão, Balde plástico, Sacos
plásticos, Vassoura, EPI
Mangueira plástica, Vassoura, Balde
plástico, EPI

Peneira Cata‐folhas, Balde plástico,
Saco plástico, Carrinho de mão,
Vassoura, EPI
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código

Título

Descrição
Acondicionar o material retirado em caçamba ou outro local definido pela contratante dentro do
pátio.

Ferramentas e Equipamentos

Reposicionar as peneiras; Acondicionar o material retirado em caçamba ou outro local definido pela
contratante dentro do pátio.
900602 LIMPEZA MANUAL DA CAIXA DE RETENÇÃO DE LIMPEZA MANUAL DA CAIXA DE RETENÇÃO DE ESCUMA – COMPLEXIDADE ‐ 2
ESCUMA – COMPLEXIDADE ‐ 2
Remover as peneiras;
Retirar o material seco retido na peneiras e na caixa de contenção utilizando‐se de vassoura, rastelo,
pá ;

Peneira Cata‐folhas, Balde plástico,
Saco plástico, Carrinho de mão,
Vassoura, EPI

Acondicionar o material retirado em caçamba ou outro local definido pela contratante dentro do
pátio.
Reposicionar as peneiras; Acondicionar o material retirado em caçamba ou outro local definido pela
contratante dentro do pátio.
Limpar o local do serviço, com remoção de entulhos e varredura da área afetada;
900603 LIMPEZA MANUAL DA CAIXA DE RETENÇÃO DE LIMPEZA MANUAL DA CAIXA DE RETENÇÃO DE ESCUMA – COMPLEXIDADE – 3
ESCUMA – COMPLEXIDADE – 3
Remover as peneiras;
Retirar o material seco retido na peneiras e na caixa de contenção utilizando‐se de vassoura, rastelo,
pá ;

Peneira Cata‐folhas, Balde plástico,
Saco plástico, Carrinho de mão,
Vassoura, EPI

Acondicionar o material retirado em caçamba ou outro local definido pela contratante dentro do
pátio.
Lavar as peneiras e as paredes e a superfície, através de hidrojateamento utilizando‐se de mangueira
ou outro equipamento
Reposicionar as peneiras; Acondicionar o material retirado em caçamba ou outro local definido pela
contratante dentro do pátio.
Limpar o local do serviço, com remoção de entulhos e varredura da área afetada;
900604 LIMPEZA MANUAL DA CAIXA DE RETENÇÃO DE LIMPEZA MANUAL DA CAIXA DE RETENÇÃO DE ESCUMA – COMPLEXIDADE – 4
ESCUMA – COMPLEXIDADE – 4
Remover as peneiras;
Retirar o material seco retido na peneiras e na caixa de contenção utilizando‐se de vassoura, rastelo,
pá ;

Lavadora de alta pressão, Peneira Cata‐
folha, Mangueira plástica, Balde
plástico, Saco plástico, Carrinho de
mão, Vassoura, EPI

Acondicionar o material retirado em caçamba ou outro local definido pela contratante dentro do
pátio.
Lavar as peneiras e as paredes e a superfície, através de hidrojateamento utilizando‐se de mangueira
ou outro equipamento
Reposicionar as peneiras; Acondicionar o material retirado em caçamba ou outro local definido pela
contratante dentro do pátio.
Limpar o local do serviço, com remoção de entulhos e varredura da área afetada;
900605 LIMPEZA MANUAL DA CAIXA DE RETENÇÃO DE LIMPEZA MANUAL DA CAIXA DE RETENÇÃO DE ESCUMA – COMPLEXIDADE – 5
ESCUMA – COMPLEXIDADE – 5
Remover as peneiras;
Retirar o material seco retido na peneiras e na caixa de contenção utilizando‐se de vassoura, rastelo,
pá ;

Lavadora de alta pressão, Peneira Cata‐
folha, Mangueira plástica, Balde
plástico, Saco plástico, Carrinho de
mão, Vassoura, EPI

Acondicionar o material retirado em caçamba ou outro local definido pela contratante dentro do
pátio.
Lavar as peneiras e as paredes e a superfície, através de hidrojateamento utilizando‐se de mangueira
ou outro equipamento
Reposicionar as peneiras; Acondicionar o material retirado em caçamba ou outro local definido pela
contratante dentro do pátio.
Código

Título

Descrição
Limpar o local do serviço, com remoção de entulhos e varredura da área afetada;
900606 LIMPEZA MANUAL DA CAIXA DE RETENÇÃO DE LIMPEZA MANUAL DA CAIXA DE RETENÇÃO DE ESCUMA – COMPLEXIDADE – 6
ESCUMA – COMPLEXIDADE – 6
Remover as peneiras;
Retirar o material seco retido na peneiras e na caixa de contenção utilizando‐se de vassoura, rastelo,
pá ;

Ferramentas e Equipamentos
Lavadora de alta pressão, Peneira Cata‐
folha, Mangueira plástica, Balde
plástico, Saco plástico, Carrinho de
mão, Vassoura, EPI

Acondicionar o material retirado em caçamba ou outro local definido pela contratante dentro do
pátio.
Lavar as peneiras e as paredes e a superfície, através de hidrojateamento utilizando‐se de mangueira
ou outro equipamento
Reposicionar as peneiras; Acondicionar o material retirado em caçamba ou outro local definido pela
contratante dentro do pátio.
Limpar o local do serviço, com remoção de entulhos e varredura da área afetada;
900607 LIMPEZA MANUAL DA CAIXA DE RETENÇÃO DE LIMPEZA MANUAL DA CAIXA DE RETENÇÃO DE ESCUMA – COMPLEXIDADE – 7
ESCUMA – COMPLEXIDADE – 7
Remover as peneiras;
Retirar o material seco retido na peneiras e na caixa de contenção utilizando‐se de vassoura, rastelo,
pá ;

Lavadora de alta pressão, Peneira Cata‐
folha, Mangueira plástica, Balde
plástico, Saco plástico, Carrinho de
mão, Vassoura, EPI

Acondicionar o material retirado em caçamba ou outro local definido pela contratante dentro do
pátio.
Lavar as peneiras e as paredes e a superfície, através de hidrojateamento utilizando‐se de mangueira
ou outro equipamento
Reposicionar as peneiras; Acondicionar o material retirado em caçamba ou outro local definido pela
contratante dentro do pátio.
Limpar o local do serviço, com remoção de entulhos e varredura da área afetada;
900608 LIMPEZA MANUAL DA CAIXA DE RETENÇÃO DE LIMPEZA MANUAL DA CAIXA DE RETENÇÃO DE ESCUMA – COMPLEXIDADE – 8
ESCUMA – COMPLEXIDADE – 8
Remover as peneiras;
Retirar o material seco retido na peneiras e na caixa de contenção utilizando‐se de vassoura, rastelo,
pá ;

Lavadora de alta pressão, Peneira Cata‐
folha, Mangueira plástica, Balde
plástico, Saco plástico, Carrinho de
mão, Vassoura, EPI

Acondicionar o material retirado em caçamba ou outro local definido pela contratante dentro do
pátio.
Lavar as peneiras e as paredes e a superfície, através de hidrojateamento utilizando‐se de mangueira
ou outro equipamento
Reposicionar as peneiras; Acondicionar o material retirado em caçamba ou outro local definido pela
contratante dentro do pátio.
Limpar o local do serviço, com remoção de entulhos e varredura da área afetada;
900609 LIMPEZA MANUAL DA CAIXA DE RETENÇÃO DE LIMPEZA MANUAL DA CAIXA DE RETENÇÃO DE ESCUMA – COMPLEXIDADE – 9
ESCUMA – COMPLEXIDADE – 9
Remover as peneiras;
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Lavadora de alta pressão, Peneira Cata‐
folha, Mangueira plástica, Balde
lá
lá
h d
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código

Título

Descrição
Retirar o material seco retido na peneiras e na caixa de contenção utilizando‐se de vassoura, rastelo,
pá ;

Ferramentas e Equipamentos
plástico, Saco plástico, Carrinho de
mão, Vassoura, EPI

Acondicionar o material retirado em caçamba ou outro local definido pela contratante dentro do
pátio.
Lavar as peneiras e as paredes e a superfície, através de hidrojateamento utilizando‐se de mangueira
ou outro equipamento
Reposicionar as peneiras; Acondicionar o material retirado em caçamba ou outro local definido pela
contratante dentro do pátio.
Limpar o local do serviço, com remoção de entulhos e varredura da área afetada;
900610 LIMPEZA MANUAL DA CAIXA DE RETENÇÃO DE LIMPEZA MANUAL DA CAIXA DE RETENÇÃO DE ESCUMA – COMPLEXIDADE – 10
ESCUMA – COMPLEXIDADE – 10
Remover as peneiras;
Retirar o material seco retido na peneiras e na caixa de contenção utilizando‐se de vassoura, rastelo,
pá ;

Lavadora de alta pressão, Peneira Cata‐
folha, Mangueira plástica, Balde
plástico, Saco plástico, Carrinho de
mão, Vassoura, EPI

Acondicionar o material retirado em caçamba ou outro local definido pela contratante dentro do
pátio.
Lavar as peneiras e as paredes e a superfície, através de hidrojateamento utilizando‐se de mangueira
ou outro equipamento
Reposicionar as peneiras; Acondicionar o material retirado em caçamba ou outro local definido pela
contratante dentro do pátio.
Limpar o local do serviço, com remoção de entulhos e varredura da área afetada;
900611 LIMPEZA MANUAL DA CAIXA DE RETENÇÃO DE LIMPEZA MANUAL DA CAIXA DE RETENÇÃO DE ESCUMA – COMPLEXIDADE – 11
ESCUMA – COMPLEXIDADE – 11
Remover as peneiras;
Retirar o material seco retido na peneiras e na caixa de contenção utilizando‐se de vassoura, rastelo, pá ; Acondicionar
o material retirado em caçamba ou outro local definido pela contratante dentro do pátio.
Lavar as peneiras e as paredes e a superfície, através de hidrojateamento utilizando‐se de mangueira ou outro
equipamento Reposicionar as peneiras; Acondicionar o material retirado em caçamba ou outro local definido pela
contratante dentro do pátio. Limpar o local do serviço, com remoção de entulhos e varredura da área afetada;

9008 TANQUE DE EQUALIZAÇÃO
900801 LIMPEZA MANUAL DO TANQUE DE
EQUALIZAÇÃO
COMPLEXIDADE – 1

900802

900803

900804

Código

900805

LIMPEZA MANUAL DO TANQUE DE
EQUALIZAÇÃO
COMPLEXIDADE – 2

LIMPEZA MANUAL DO TANQUE DE
EQUALIZAÇÃO
COMPLEXIDADE – 3

LIMPEZA MANUAL DO TANQUE DE
EQUALIZAÇÃO
COMPLEXIDADE – 4

Título

LIMPEZA MANUAL DO TANQUE DE
EQUALIZAÇÃO
COMPLEXIDADE – 5

LIMPEZA MANUAL DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO COMPLEXIDADE – 1
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes.
Limpar e/ou desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução
desinfetante, para controle de vetores e odores.
Inspecionaro estado de conservação da estrutura e seus componentes.
Acionar, os registros, válvulas e comportas.
LIMPEZA MANUAL DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO COMPLEXIDADE – 2
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes.
Limpar e/ou desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução
desinfetante, para controle de vetores e odores.
Inspecionaro estado de conservação da estrutura e seus componentes.
Acionar, os registros, válvulas e comportas.
LIMPEZA MANUAL DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO COMPLEXIDADE – 3
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes.
Limpar e/ou desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução
desinfetante, para controle de vetores e odores.
Inspecionaro estado de conservação da estrutura e seus componentes.
Acionar, os registros, válvulas e comportas.
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, realizar a limpeza dos eletrodos/boias e caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos
dispositivos existentes no local, contatar imediatamente o
responsável da contratante
LIMPEZA MANUAL DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO COMPLEXIDADE – 4
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes.
Limpar e/ou desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução
desinfetante, para controle de vetores e odores.
Inspecionaro estado de conservação da estrutura e seus componentes.
Acionar, os registros, válvulas e comportas.
Descrição
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, realizar a limpeza dos eletrodos/boias e caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos
dispositivos existentes no local, contatar imediatamente o
responsável da contratante
LIMPEZA MANUAL DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO COMPLEXIDADE – 5
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes.
Limpar e/ou desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução
desinfetante, para controle de vetores e odores.

Lavadora de alta pressão, Peneira Cata‐
folha, Mangueira plástica, Balde
plástico, Saco plástico, Carrinho de
mão, Vassoura, EPI

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Ferramentas e Equipamentos

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Inspecionaro estado de conservação da estrutura e seus componentes.
Acionar, os registros, válvulas e comportas.
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, realizar a limpeza dos eletrodos/boias e caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos
dispositivos existentes no local, contatar imediatamente o responsável da
contratante
900806

LIMPEZA MANUAL DO TANQUE DE
EQUALIZAÇÃO
COMPLEXIDADE – 6

LIMPEZA MANUAL DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO COMPLEXIDADE – 6
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes.
Limpar e/ou desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução
desinfetante, para controle de vetores e odores.

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Inspecionaro estado de conservação da estrutura e seus componentes.
Acionar, os registros, válvulas e comportas.
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código

900807

900808

900809

900810

900811

Título

LIMPEZA MANUAL DO TANQUE DE
EQUALIZAÇÃO
COMPLEXIDADE – 7

LIMPEZA MANUAL DO TANQUE DE
EQUALIZAÇÃO
COMPLEXIDADE – 8

LIMPEZA MANUAL DO TANQUE DE
EQUALIZAÇÃO
COMPLEXIDADE – 9

LIMPEZA MANUAL DO TANQUE DE
EQUALIZAÇÃO
COMPLEXIDADE – 10

LIMPEZA MANUAL DO TANQUE DE
EQUALIZAÇÃO
COMPLEXIDADE – 11

Descrição
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, realizar a limpeza dos eletrodos/boias e caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos
dispositivos existentes no local, contatar imediatamente o
responsável da contratante
LIMPEZA MANUAL DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO COMPLEXIDADE – 7
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes.
Limpar e/ou desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução
desinfetante, para controle de vetores e odores.
Inspecionaro estado de conservação da estrutura e seus componentes.
Acionar, os registros, válvulas e comportas.
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, realizar a limpeza dos eletrodos/boias e caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos
dispositivos existentes no local, contatar imediatamente o
responsável da contratante
LIMPEZA MANUAL DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO COMPLEXIDADE – 8
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes.
Limpar e/ou desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução
desinfetante, para controle de vetores e odores.
Inspecionar o estado de conservação da estrutura e seus componentes.
Acionar, os registros, válvulas e comportas.
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, realizar a limpeza dos eletrodos/boias e caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos
dispositivos existentes no local, contatar imediatamente o
responsável da contratante
LIMPEZA MANUAL DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO COMPLEXIDADE – 9
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes.
Limpar e/ou desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução
desinfetante, para controle de vetores e odores.
Inspecionaro estado de conservação da estrutura e seus componentes.
Acionar, os registros, válvulas e comportas.
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, realizar a limpeza dos eletrodos/boias e caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos
dispositivos existentes no local, contatar imediatamente o
responsável da contratante
LIMPEZA MANUAL DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO COMPLEXIDADE – 10
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes.
Limpar e/ou desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução
desinfetante, para controle de vetores e odores.
Inspecionaro estado de conservação da estrutura e seus componentes.
Acionar, os registros, válvulas e comportas.
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, realizar a limpeza dos eletrodos/boias e caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos
dispositivos existentes no local, contatar imediatamente o
responsável da contratante
LIMPEZA MANUAL DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO COMPLEXIDADE – 11
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes.
Limpar e/ou desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução
desinfetante, para controle de vetores e odores.

Ferramentas e Equipamentos

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Inspecionar o estado de conservação da estrutura e seus componentes.
Acionar, os registros, válvulas e comportas.
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, realizar a limpeza dos eletrodos/boias e caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos
dispositivos existentes no local, contatar imediatamente o
responsável da contratante
9010
POÇO DE SUCÇÃO
901001 LIMPEZA MANUAL DO POÇO DE SUCÇÃO –
COMPLEXIDADE ‐
1

LIMPEZA DO DO POÇO DE SUCÇÃO – COMPLEXIDADE ‐ 1
Succionar os resíduos sobrenadantes e submersos do poço de sucção através de equipamento auto‐
fossa ou outro meio;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Acondicionar o material retirado em local próprio definido pela contratante, para drenagem dos
líquidos e secagem dos resíduos sólidos;
Lavar as paredes do poço e superfície das instalações locais utilizando‐se de mangueira ou similares.

901002

LIMPEZA MANUAL DO POÇO DE SUCÇÃO ‐
COMPLEXIDADE ‐
2

Este serviços deverá ser executado em horário de baixa vazão na unidade
LIMPEZA DO POÇO DE SUCÇÃO ‐ COMPLEXIDADE ‐ 2
Succionar os resíduos sobrenadantes e submersos do poço de sucção através de equipamento auto‐
fossa ou outro meio;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Acondicionar o material retirado em local próprio definido pela contratante, para drenagem dos
líquidos e secagem dos resíduos sólidos;
Lavar as paredes do poço e superfície das instalações locais utilizando‐se de mangueira ou similares.

901003

LIMPEZA MANUAL DO POÇO DE SUCÇÃO ‐
COMPLEXIDADE ‐
3

Este serviços deverá ser executado em horário de baixa vazão na unidade
LIMPEZA DO POÇO DE SUCÇÃO ‐ COMPLEXIDADE ‐ 3
Succionar os resíduos sobrenadantes e submersos do poço de sucção através de equipamento auto‐
fossa ou outro meio;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Retirar o material seco e dar a destinação correta ao mesmo conforme definido pela contratante
Acondicionar o material retirado em local próprio definido pela contratante, para drenagem dos
líquidos e secagem dos resíduos sólidos;
Código

Título

Descrição
Lavar as paredes do poço e superfície das instalações locais utilizando‐se de mangueira ou similares.

Ferramentas e Equipamentos

Este serviços deverá ser executado em horário de baixa vazão na unidade
Verificar as condições dos eletrodos do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos dispositivos existentes no local, contatar
imediatamente o responsável da contratante
901004 LIMPEZA MANUAL DO POÇO DE SUCÇÃO ‐

LIMPEZA DO POÇO DE SUCÇÃO ‐ COMPLEXIDADE ‐ 4
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código

Título
COMPLEXIDADE ‐ 4

Descrição
Succionar os resíduos sobrenadantes e submersos do poço de sucção através de equipamento auto‐
fossa ou outro meio;

Ferramentas e Equipamentos
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Retirar o material seco e dar a destinação correta ao mesmo conforme definido pela contratante
Acondicionar o material retirado em local próprio definido pela contratante, para drenagem dos
líquidos e secagem dos resíduos sólidos;
Lavar as paredes do poço e superfície das instalações locais utilizando‐se de mangueira ou similares.
Este serviços deverá ser executado em horário de baixa vazão na unidade
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos dispositivos existentes no local, contatar
imediatamente o responsável da contratante
901005 LIMPEZA MANUAL DO POÇO DE SUCÇÃO ‐
COMPLEXIDADE ‐ 5

LIMPEZA DO POÇO DE SUCÇÃO ‐ COMPLEXIDADE ‐ 5
Succionar os resíduos sobrenadantes e submersos do poço de sucção através de equipamento auto‐
fossa ou outro meio;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Retirar o material seco e dar a destinação correta ao mesmo conforme definido pela contratante
Acondicionar o material retirado em local próprio definido pela contratante, para drenagem dos
líquidos e secagem dos resíduos sólidos;
Lavar as paredes do poço e superfície das instalações locais utilizando‐se de mangueira ou similares.
Este serviços deverá ser executado em horário de baixa vazão na unidade
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos dispositivos existentes no local, contatar
imediatamente o responsável da contratante
901006 LIMPEZA MANUAL DO POÇO DE SUCÇÃO ‐
COMPLEXIDADE ‐ 6

LIMPEZA DO POÇO DE SUCÇÃO ‐ COMPLEXIDADE ‐ 6
Succionar os resíduos sobrenadantes e submersos do poço de sucção através de equipamento auto‐
fossa ou outro meio;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Retirar o material seco e dar a destinação correta ao mesmo conforme definido pela contratante
Acondicionar o material retirado em local próprio definido pela contratante, para drenagem dos
líquidos e secagem dos resíduos sólidos;
Lavar as paredes do poço e superfície das instalações locais utilizando‐se de mangueira ou similares.
Este serviços deverá ser executado em horário de baixa vazão na unidade
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos dispositivos existentes no local, contatar
imediatamente o responsável da contratante
901007 LIMPEZA MANUAL DO POÇO DE SUCÇÃO ‐
COMPLEXIDADE ‐ 7

LIMPEZA DO POÇO DE SUCÇÃO ‐ COMPLEXIDADE ‐ 7
Succionar os resíduos sobrenadantes e submersos do poço de sucção através de equipamento auto‐
fossa ou outro meio;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Retirar o material seco e dar a destinação correta ao mesmo conforme definido pela contratante
Acondicionar o material retirado em local próprio definido pela contratante, para drenagem dos
líquidos e secagem dos resíduos sólidos;
Lavar as paredes do poço e superfície das instalações locais utilizando‐se de mangueira ou similares.
Este serviços deverá ser executado em horário de baixa vazão na unidade
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos dispositivos existentes no local, contatar
imediatamente o responsável da contratante
901008 LIMPEZA MANUAL DO POÇO DE SUCÇÃO ‐
COMPLEXIDADE ‐ 8

LIMPEZA DO POÇO DE SUCÇÃO ‐ COMPLEXIDADE ‐ 8
Succionar os resíduos sobrenadantes e submersos do poço de sucção através de equipamento auto‐
fossa ou outro meio;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Retirar o material seco e dar a destinação correta ao mesmo conforme definido pela contratante
Acondicionar o material retirado em local próprio definido pela contratante, para drenagem dos
líquidos e secagem dos resíduos sólidos;
Lavar as paredes do poço e superfície das instalações locais utilizando‐se de mangueira ou similares.
Este serviços deverá ser executado em horário de baixa vazão na unidade
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos dispositivos existentes no local, contatar
imediatamente o responsável da contratante
901009 LIMPEZA MANUAL DO POÇO DE SUCÇÃO ‐
COMPLEXIDADE ‐ 9

LIMPEZA DO POÇO DE SUCÇÃO ‐ COMPLEXIDADE ‐ 9
Succionar os resíduos sobrenadantes e submersos do poço de sucção através de equipamento auto‐
fossa ou outro meio;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Retirar o material seco e dar a destinação correta ao mesmo conforme definido pela contratante
Acondicionar o material retirado em local próprio definido pela contratante, para drenagem dos
líquidos e secagem dos resíduos sólidos;
Lavar as paredes do poço e superfície das instalações locais utilizando‐se de mangueira ou similares.
Este serviços deverá ser executado em horário de baixa vazão na unidade
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos dispositivos existentes no local, contatar
imediatamente o responsável da contratante
901010

LIMPEZA MANUAL DO POÇO DE SUCÇÃO ‐
COMPLEXIDADE ‐
10

LIMPEZA DO POÇO DE SUCÇÃO ‐ COMPLEXIDADE ‐ 10
Succionar os resíduos sobrenadantes e submersos do poço de sucção através de equipamento auto‐
fossa ou outro meio;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Retirar o material seco e dar a destinação correta ao mesmo conforme definido pela contratante
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código

Título

Descrição
Acondicionar o material retirado em local próprio definido pela contratante, para drenagem dos
líquidos e secagem dos resíduos sólidos;

Ferramentas e Equipamentos

Código

Título

Descrição
Lavar as paredes do poço e superfície das instalações locais utilizando‐se de mangueira ou similares.

Ferramentas e Equipamentos

Este serviços deverá ser executado em horário de baixa vazão na unidade
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos dispositivos existentes no local, contatar
imediatamente o responsável da contratante
901011

LIMPEZA MANUAL DO POÇO DE SUCÇÃO ‐
COMPLEXIDADE ‐
11

LIMPEZA DO POÇO DE SUCÇÃO ‐ COMPLEXIDADE ‐ 11
Succionar os resíduos sobrenadantes e submersos do poço de sucção através de equipamento auto‐
fossa ou outro meio;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Retirar o material seco e dar a destinação correta ao mesmo conforme definido pela contratante
Acondicionar o material retirado em local próprio definido pela contratante, para drenagem dos
líquidos e secagem dos resíduos sólidos;
Lavar as paredes do poço e superfície das instalações locais utilizando‐se de mangueira ou similares. Este serviços
deverá ser executado em horário de baixa vazão na unidade
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos dispositivos existentes no local, contatar
imediatamente o responsável da contratante
9011 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO
LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS COMPLEXIDADE ‐1
901101 LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE
Mangueira plástica, Balde plástico, Saco
AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS COMPLEXIDADE ‐1 Efetuar leitura do horímetro e verificar voltímetro e amperímetro, sempre que for a 1ª (primeira) limpeza de grade do plástico, estopa ou flanela, escova, EPI
dia e preencher o Boletim; Verificar as condições dos eletrodos/boias/ultrasson do sistema de automatomação,
realizando teste de funcionamento dos equipamentos, realizar a limpeza dos eletrodos/boias/ultrassom; Caso
constatado o mau funcionamento de qualquer um dos dispositivos existentes no local, contatar imediatamente o
responsável da contratante

9012 BY – PASS
901201 LIMPEZA MANUAL DO BY – PASS
COMPLEXIDADE – 1

LIMPEZA MANUAL DO BY – PASS COMPLEXIDADE – 1
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes.
Limpar e/ou desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução
desinfetante, para controle de vetores e odores.

901202 LIMPEZA MANUAL DO BY – PASS
COMPLEXIDADE – 2

Inspecionado estado de conservação da estrutura e seus componentes.
Acionar, os registros, válvulas e comportas.
LIMPEZA MANUAL DO BY – PASS COMPLEXIDADE – 2
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes.
Limpar e/ou desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução
desinfetante, para controle de vetores e odores.

901203 LIMPEZA MANUAL DO BY – PASS
COMPLEXIDADE – 3

Inspecionado estado de conservação da estrutura e seus componentes.
Acionar, os registros, válvulas e comportas.
LIMPEZA MANUAL DO BY – PASS COMPLEXIDADE – 3
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes.
Limpar e/ou desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução
desinfetante, para controle de vetores e odores.

901204 LIMPEZA MANUAL DO BY – PASS
COMPLEXIDADE – 4

Inspecionado estado de conservação da estrutura e seus componentes.
Acionar, os registros, válvulas e comportas.
LIMPEZA MANUAL DO BY – PASS COMPLEXIDADE – 4
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes.
Limpar e/ou desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução
desinfetante, para controle de vetores e odores.

901205 LIMPEZA MANUAL DO BY – PASS
COMPLEXIDADE – 5

Inspecionado estado de conservação da estrutura e seus componentes.
Acionar, os registros, válvulas e comportas.
LIMPEZA MANUAL DO BY – PASS COMPLEXIDADE – 5
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes.
Limpar e/ou desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução
desinfetante, para controle de vetores e odores.

901221 LIMPEZA MANUAL DO BY – PASS
AUTOMATIZADO COMPLEXIDADE ‐ 1

Inspecionaro estado de conservação da estrutura e seus componentes.
Acionar, os registros, válvulas e comportas.
LIMPEZA MANUAL DO BY – PASS AUTOMATIZADO COMPLEXIDADE – 1
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes.
Limpar e/ou desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução
desinfetante, para controle de vetores e odores.

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Inspecionado estado de conservação da estrutura e seus componentes. Acionar, os registros, válvulas e comportas.
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos dispositivos existentes no local, contatar
imediatamente o responsável da contratante

901222 LIMPEZA MANUAL DO BY – PASS
AUTOMATIZADO COMPLEXIDADE – 2

LIMPEZA MANUAL DO BY – PASS AUTOMATIZADO COMPLEXIDADE – 2
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes.
Limpar e/ou desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução desinfetante, para
controle de vetores e odores. Inspecionaro estado de conservação da estrutura e seus componentes.
Acionar, os registros, válvulas e comportas.
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos dispositivos existentes no local, contatar
imediatamente o responsável da contratante
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Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código
Título
901223 LIMPEZA MANUAL DO BY – PASS
AUTOMATIZADO COMPLEXIDADE – 3

Descrição
LIMPEZA MANUAL DO BY – PASS AUTOMATIZADO COMPLEXIDADE – 3
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes.
Limpar e/ou desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução desinfetante, para
controle de vetores e odores. Inspecionaro estado de conservação da estrutura e seus componentes.
Acionar, os registros, válvulas e comportas.
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos dispositivos existentes no local, contatar
imediatamente o responsável da contratante

Ferramentas e Equipamentos
Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Código
Título
901224 LIMPEZA MANUAL DO BY – PASS
AUTOMATIZADO COMPLEXIDADE – 4

Descrição
LIMPEZA MANUAL DO BY – PASS AUTOMATIZADO COMPLEXIDADE – 4
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes.
Limpar e/ou desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução desinfetante, para
controle de vetores e odores. Inspecionaro estado de conservação da estrutura e seus componentes.
Acionar, os registros, válvulas e comportas.
Verificar as condições dos eletrodos/boias do sistema de automatização, realizando teste de funcionamento dos
equipamentos, caso constatado o mau funcionamento de qualquer um dos dispositivos existentes no local, contatar
imediatamente o responsável da contratante

Ferramentas e Equipamentos
Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

LIMPEZA MANUAL DO EXTRAVASOR COMPLEXIDADE – 1
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes. Verificra nivel do STOP LOG Limpar e/ou
desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução desinfetante, para controle de
vetores e odores. Inspecionaro estado de conservação da estrutura e seus componentes.

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

901402 LIMPEZA MANUAL DO EXTRAVASOR
COMPLEXIDADE – 2

LIMPEZA MANUAL DO EXTRAVASOR COMPLEXIDADE – 2
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes. Verificra nivel do STOP LOG Limpar e/ou
desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução desinfetante, para controle de
vetores e odores. Inspecionaro estado de conservação da estrutura e seus componentes.

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

901403 LIMPEZA MANUAL DO EXTRAVASOR
COMPLEXIDADE – 3

LIMPEZA MANUAL DO EXTRAVASOR COMPLEXIDADE – 3
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes. Verificra nivel do STOP LOG Limpar e/ou
desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução desinfetante, para controle de
vetores e odores.

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

9014 EXTRAVASOR
901401 LIMPEZA MANUAL DO EXTRAVASOR
COMPLEXIDADE – 1

901404 LIMPEZA MANUAL DO
EXTRAVASOR COMPLEXIDADE – 4

901405 LIMPEZA MANUAL DO
EXTRAVASOR COMPLEXIDADE – 5

9016 DESARENADOR
901603 LIMPEZA MANUAL DO DESARENADOR

Inspecionaro estado de conservação da estrutura e seus componentes.
LIMPEZA MANUAL DO EXTRAVASOR COMPLEXIDADE – 4
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes. Verificra nivel do STOP LOG Limpar e/ou
desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução desinfetante, para controle de
vetores e odores. Inspecionaro estado de conservação da estrutura e seus componentes.

LIMPEZA MANUAL DO EXTRAVASOR COMPLEXIDADE – 5
Limpar e remover, as escumas incrustadas e impregnadas nas paredes. Verificra nivel do STOP LOG Limpar e/ou
desinfetar as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução desinfetante, para controle de
vetores e odores. Inspecionaro estado de conservação da estrutura e seus componentes.

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

LIMPEZA MANUAL DO DESARENADOR COMPLIXIDADE ‐5
Retirar os resíduos oriundos do processo, utilizando‐se de enxada, pás ou outra ferramenta
adequada;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Enxada, Pá, Balde
plástico, Vassoura, Carrinho de mão,
EPI

Acondicionar os resíduos retirados em caçambas ou outro recipiente definido pela contratante;

901621

901622

901623

901624

901641

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Balde plástico, Saco plástico,
Carrinho de mão, Vassoura, EPI

Jatear água nas paredes e aspergir água na superfície;
Limpar o local do serviço, com remoção de entulhos e varredura da área afetada;
LIMPEZA (POR ESCOAMENTO) DO
LIMPEZA (POR ESCOAMENTO) DO DESARENADOR câmaraS PARALELAS – COMPLEXIDADE ‐ 1
DESARENADOR CÂMARAS
Abrir a comporta da câmara redirecionando o fluxo de esgoto in‐natura;
PARALELAS – COMPLEXIDADE ‐ 1
Abrir o registro direcionando os resíduos para a caixa de secagem;
Jatear água nas paredes e superfície do desarenador
LIMPEZA (POR ESCOAMENTO) DO
LIMPEZA (POR ESCOAMENTO) DO DESARENADOR câmaraS PARALELAS – COMPLEXIDADE ‐ 2
DESARENADOR CÂMARAS
Abrir a comporta da câmara redirecionando o fluxo de esgoto in‐natura;
PARALELAS – COMPLEXIDADE ‐ 2
Abrir o registro direcionando os resíduos para a caixa de secagem;
Jatear água nas paredes e superfície do desarenador
LIMPEZA (POR ESCOAMENTO) DO
LIMPEZA (POR ESCOAMENTO) DO DESARENADOR câmaraS PARALELAS – COMPLEXIDADE ‐ 3
DESARENADOR CÂMARAS
Abrir a comporta da câmara redirecionando o fluxo de esgoto in‐natura;
PARALELAS – COMPLEXIDADE ‐ 3
Abrir o registro direcionando os resíduos para a caixa de secagem;
Jatear água nas paredes e superfície do desarenador
LIMPEZA (POR ESCOAMENTO) DO
LIMPEZA (POR ESCOAMENTO) DO DESARENADOR câmaraS PARALELAS – COMPLEXIDADE ‐ 4
DESARENADOR CÂMARAS
Abrir a comporta da câmara redirecionando o fluxo de esgoto in‐natura;
PARALELAS – COMPLEXIDADE ‐ 4
Abrir o registro direcionando os resíduos para a caixa de secagem;
Jatear água nas paredes e superfície do desarenador
LIMPEZA MANUAL DO DESARENADOR AIR LIFT LIMPEZA MANUAL DO DESARENADOR AIR LIFT MANUAL – COMPLEXIDADE – 1
MANUAL
COMPLEXIDADE
Abrir o registro da caixa elevada de areia para direcionamento de resíduo para a caçamba, caso não ocorra o
–1
escoamento dos resíduos, verificar a ocorrência de compactação;
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Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Enxada, Pá, Balde
plástico,
Vassoura, Carrinho de mão, EPI
Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Enxada, Pá, Balde
plástico,
Vassoura, Carrinho de mão, EPI
Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Enxada, Pá, Balde
plástico,
Vassoura, Carrinho de mão, EPI
Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Enxada, Pá, Balde
plástico,
Vassoura, Carrinho de mão, EPI
Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Enxada, Pá, Balde
plástico, Vassoura, Carrinho de mão,
EPI

10 de 27

TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código

Título

Descrição
Caso haja compactação, utilizar hidrojateamento para descompactação do material;
Acionar MANUALmente o sistema de air LIFT.;
Caso haja a obstrução do air LIFT, contactar imediatamente o responsável da contratante;

Ferramentas e Equipamentos

Lavar as paredes, o fundo e a superfície da caixa elevada e local de drenagem da caçamba através de
hidrojateamento utilizando‐se de mangueira ou outro equipamento;
901642

LIMPEZA MANUAL DO DESARENADOR AIR LIFT LIMPEZA MANUAL DO DESARENADOR AIR LIFT MANUAL – COMPLEXIDADE – 2
MANUAL
COMPLEXIDADE
Abrir o registro da caixa elevada de areia para direcionamento de resíduo para a caçamba, caso não ocorra o
–2
escoamento dos resíduos, verificar a ocorrência de compactação;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Enxada, Pá, Balde
plástico, Vassoura, Carrinho de mão,
EPI

Caso haja compactação, utilizar hidrojateamento para descompactação do material;
Acionar MANUALmente o sistema de air LIFT.;
Caso haja a obstrução do air LIFT, contactar imediatamente o responsável da contratante;
Lavar as paredes, o fundo e a superfície da caixa elevada e local de drenagem da caçamba através de
hidrojateamento utilizando‐se de mangueira ou outro equipamento;
901643

LIMPEZA MANUAL DO DESARENADOR AIR LIFT LIMPEZA MANUAL DO DESARENADOR AIR LIFT MANUAL – COMPLEXIDADE – 3
MANUAL
COMPLEXIDADE
Abrir o registro da caixa elevada de areia para direcionamento de resíduo para a caçamba, caso não ocorra o
–3
escoamento dos resíduos, verificar a ocorrência de compactação;

Código

Título

Caso haja compactação, utilizar hidrojateamento para descompactação do material;
Acionar MANUALmente o sistema de air LIFT.;
Descrição
Caso haja a obstrução do air LIFT, contactar imediatamente o responsável da contratante;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Enxada, Pá, Balde
plástico, Vassoura, Carrinho de mão,
EPI

Ferramentas e Equipamentos

Lavar as paredes, o fundo e a superfície da caixa elevada e local de drenagem da caçamba através de
hidrojateamento utilizando‐se de mangueira ou outro equipamento;
901644

LIMPEZA MANUAL DO DESARENADOR AIR LIFT LIMPEZA MANUAL DO DESARENADOR AIR LIFT MANUAL – COMPLEXIDADE – 4
MANUAL
COMPLEXIDADE
Abrir o registro da caixa elevada de areia para direcionamento de resíduo para a caçamba, caso não ocorra o
–4
escoamento dos resíduos, verificar a ocorrência de compactação;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Enxada, Pá, Balde
plástico, Vassoura, Carrinho de mão,
EPI

Caso haja compactação, utilizar hidrojateamento para descompactação do material;
Acionar MANUALmente o sistema de air LIFT.;
Caso haja a obstrução do air LIFT, contactar imediatamente o responsável da contratante;
Lavar as paredes, o fundo e a superfície da caixa elevada e local de drenagem da caçamba através de
hidrojateamento utilizando‐se de mangueira ou outro equipamento;
901645

LIMPEZA MANUAL DO DESARENADOR AIR LIFT LIMPEZA MANUAL DO DESARENADOR AIR LIFT MANUAL – COMPLEXIDADE – 5
MANUAL
COMPLEXIDADE
Abrir o registro da caixa elevada de areia para direcionamento de resíduo para a caçamba, caso não ocorra o
–5
escoamento dos resíduos, verificar a ocorrência de compactação;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Enxada, Pá, Balde
plástico, Vassoura, Carrinho de mão,
EPI

Caso haja compactação, utilizar hidrojateamento para descompactação do material;
Acionar MANUALmente o sistema de air LIFT.;
Caso haja a obstrução do air LIFT, contactar imediatamente o responsável da contratante;
Lavar as paredes, o fundo e a superfície da caixa elevada e local de drenagem da caçamba através de
hidrojateamento utilizando‐se de mangueira ou outro equipamento;
901661

LIMPEZA MANUAL DO DESARENADOR AIR LIFT LIMPEZA MANUAL DO DESARENADOR AIR LIFT AUTOMATIZADO – COMPLEXIDADE – 1
AUTOMATIZADO
COMPLEXIDADE
Abrir o registro da caixa elevada de areia para direcionamento de resíduo para a caçamba, caso não ocorra o
–1
escoamento dos resíduos, verificar a ocorrência de compactação;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Enxada, Pá, Balde
plástico, Vassoura, Carrinho de mão,
EPI

Caso haja compactação, utilizar hidrojateamento para descompactação do material;
Caso não haja compactação, acionar MANUALmente o sistema de air LIFT, com o objetivo de verificar
obstrução;
Caso haja a obstrução do air LIFT, contactar imediatamente o responsável da contratante;
Lavar as paredes, o fundo e a superfície da caixa elevada e local de drenagem da caçamba através de hidrojateamento
utilizando‐se de mangueira ou outro equipamento;
901662

LIMPEZA MANUAL DO DESARENADOR AIR LIFT LIMPEZA MANUAL DO DESARENADOR AIR LIFT AUTOMATIZADO – COMPLEXIDADE – 2
AUTOMATIZADO
COMPLEXIDADE
Abrir o registro da caixa elevada de areia para direcionamento de resíduo para a caçamba, caso não ocorra o
–2
escoamento dos resíduos, verificar a ocorrência de compactação;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica,
Rastelo, Enxada, Pá, Balde plástico,
Vassoura, Carrinho de mão, EPI

Caso haja compactação, utilizar hidro‐jateamento para descompactação do material;
Caso não haja compactação, acionar MANUALmente o sistema de air LIFT, com o objetivo de verificar obstrução; Caso
haja a obstrução do air LIFT, contactar imediatamente o responsável da contratante; Verificar sistema de drenagem da
caçambas, e fazer a manutenção para garantir o escoamento dos líquidos e a secagem da areia
Lavar as paredes, o fundo e a superfície da caixa elevada e local de drenagem da caçamba através de hidro‐
jateamento utilizando‐se de mangueira ou outro equipamento;

901663 LIMPEZA MANUAL DO DESARENADOR AIR LIFT LIMPEZA MANUAL DO DESARENADOR AIR LIFT AUTOMATIZADO – COMPLEXIDADE – 3
AUTOMATIZADO COMPLEXIDADE – 3
Abrir o registro da caixa elevada de areia para direcionamento de resíduo para a caçamba, caso não ocorra o
escoamento dos resíduos, verificar a ocorrência de compactação;
Caso haja compactação, utilizar hidro‐jateamento para descompactação do material;
Caso não haja compactação, acionar MANUALmente o sistema de air LIFT, com o objetivo de verificar obstrução; Caso
haja a obstrução do air LIFT, contactar imediatamente o responsável da contratante; Verificar sistema de drenagem da
caçambas, e fazer a manutenção para garantir o escoamento dos líquidos e a secagem da areia
Lavar as paredes, o fundo e a superfície da caixa elevada e local de drenagem da caçamba através de hidro‐
jateamento utilizando‐se de mangueira ou outro equipamento;

9018

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Enxada, Pá, Balde
plástico, Vassoura, Carrinho de mão,
EPI

CAIXA DE AREIA
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código
Título
901801 LIMPEZA MANUAL DA CAIXA ELEVADA DE
AREIA COMPLEXIDADE ‐1

Descrição
LIMPEZA MANUAL DA CAIXA ELEVADA DE AREIA COMPLEXIDADE ‐1
Abrir o Registro/comporta direcionando os resíduos para a a caçamba,retirar os resíduos oriundos do
processo, utilizando‐se de enxada, pás ou outra ferramenta adequada;

Ferramentas e Equipamentos
Pá, Rastelo, Enxada, Carrinho de mão,
Balde plástico, Vassoura, Escovão, EPI

Acondicionar os resíduos retirados em caçambas ou outro recipiente definido pela contratante;
Jatear água nas parede, Limpar o local do serviço, com remoção de entulhos e varredura da área
afetada;
901802 LIMPEZA MANUAL DA CAIXA ELEVADA DE
AREIA COMPLEXIDADE ‐2

LIMPEZA MANUAL DA CAIXA ELEVADA DE AREIA COMPLEXIDADE ‐2
Abrir o Registro/comporta direcionando os resíduos para a a caçamba,retirar os resíduos oriundos do
processo, utilizando‐se de enxada, pás ou outra ferramenta adequada;

Pá, Rastelo, Enxada, Carrinho de mão,
Balde plástico, Vassoura, Escovão, EPI

Acondicionar os resíduos retirados em caçambas ou outro recipiente definido pela contratante;
Jatear água nas parede, Limpar o local do serviço, com remoção de entulhos e varredura da área
afetada;
901803 LIMPEZA MANUAL DA CAIXA ELEVADA DE
AREIA COMPLEXIDADE ‐3

LIMPEZA MANUAL DA CAIXA ELEVADA DE AREIA COMPLEXIDADE ‐3
Abrir o Registro/comporta direcionando os resíduos para a a caçamba,retirar os resíduos oriundos do
processo, utilizando‐se de enxada, pás ou outra ferramenta adequada;

Pá, Rastelo, Enxada, Carrinho de mão,
Balde plástico, Vassoura, Escovão, EPI

Acondicionar os resíduos retirados em caçambas ou outro recipiente definido pela contratante;
Jatear água nas parede, Limpar o local do serviço, com remoção de entulhos e varredura da área
afetada;
901823 LIMPEZA MANUAL DA CAIXA DE SECAGEM DE
AREIA

LIMPEZA MANUAL DA CAIXA DE SECAGEM DE AREIA
Retirar os resíduos oriundos do processo, utilizando‐se de enxada, pás ou outra ferramenta
adequada;

Pá, Rastelo, Enxada, Carrinho de mão,
Balde plástico, Vassoura, Escovão,
mangueira plastica, EPI

Acondicionar os resíduos retirados em caçambas ou outro recipiente definido pela contratante;
Limpar os espaços existentes entre os tijolos e/ou grelhas de concreto dos leitos da caixa, frisando‐os no sentido
transversal e longitudinal, retirando toda a areia grossa suja;
Repor a areia grossa limpa entre os espaços dos tijolos (transversal e longitudinal), deixando‐os
preparados para nova descarga;
Código

Título

9020 CALHA PARSHALL
902001 LIMPEZA MANUAL DO CANAL DA CALHA
PARSHALL
COMPLEXIDADE – 1

Jatear água nas paredes e aspergir água na superfície após a colocação da areia;
Descrição
Limpar o local do serviço, com remoção de entulhos e varredura da área afetada;
LIMPEZA MANUAL DO CANAL DA CALHA PARSHALL COMPLEXIDADE – 1
Retirar os resíduos oriundos do processo, utilizando‐se de enxada, pás ou outra ferramenta adequada;

Ferramentas e Equipamentos

Sacos plásticos, Carrinho de mão,
Vassoura, Escovão, EPI , lavadora a
pressão, mangueira plastica

Acondicionar os resíduos retirados em caçambas ou outro recipiente definido pela contratante;
Jatear água nas parede, Limpar o local do serviço, com remoção de entulhos e varredura da área
afetada;
902002 LIMPEZA MANUAL DO CANAL DA CALHA
PARSHALL
COMPLEXIDADE – 2

LIMPEZA MANUAL DO CANAL DA CALHA PARSHALL COMPLEXIDADE – 2
Retirar os resíduos oriundos do processo, utilizando‐se de enxada, pás ou outra ferramenta adequada; Acondicionar
os resíduos retirados em caçambas ou outro recipiente definido pela contratante;
Jatear água nas parede, Limpar o local do serviço, com remoção de entulhos e varredura da área
afetada;

Pá, Rastelo, Enxada, Carrinho de mão,
Balde plástico, Vassoura, Escovão,
mangueira plastica, EPI

902003 LIMPEZA MANUAL DO CANAL DA CALHA
PARSHALL
COMPLEXIDADE – 3

LIMPEZA MANUAL DO CANAL DA CALHA PARSHALL COMPLEXIDADE – 3
Retirar os resíduos oriundos do processo, utilizando‐se de enxada, pás ou outra ferramenta adequada; Acondicionar
os resíduos retirados em caçambas ou outro recipiente definido pela contratante;
Jatear água nas parede, Limpar o local do serviço, com remoção de entulhos e varredura da área
afetada;

Sacos plásticos, Carrinho de mão,
Vassoura, Escovão, EPI , lavadora a
pressão, mangueira plastica

9022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO
LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO – COMPLEXIDADE ‐ 1
902201 LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO – COMPLEXIDADE ‐ 1 Retirar o material sobrenadante da caixa distribuidora de fluxo utilizando‐se de equipamento adequado,
acondicionando o material retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;

Sacos plásticos, Carrinho de mão,
Vassoura, Escovão, EPI , lavadora a
pressão, mangueira plastica

Efetuar a limpeza geral do local através de hidrojateamento utilizando‐se de mangueira ou outro
equipamento
902202 LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE
LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO – COMPLEXIDADE ‐ 2
DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO – COMPLEXIDADE ‐ 2 Retirar o material sobrenadante da caixa distribuidora de fluxo utilizando‐se de equipamento adequado,
acondicionando o material retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;

Sacos plásticos, Carrinho de mão,
Vassoura, Escovão, EPI , lavadora a
pressão, mangueira plastica

Efetuar a limpeza geral do local através de hidrojateamento utilizando‐se de mangueira ou outro
equipamento
verificar a regulagem das comportas e STOP LOG.
LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO – COMPLEXIDADE ‐ 3
902203 LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO – COMPLEXIDADE ‐ 3 Retirar o material sobrenadante da caixa distribuidora de fluxo utilizando‐se de equipamento adequado,
acondicionando o material retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;

Sacos plásticos, Carrinho de mão,
Vassoura, Escovão, EPI , lavadora a
pressão, mangueira plastica

Efetuar a limpeza geral do local através de hidrojateamento utilizando‐se de mangueira ou outro
equipamento
Verificar a regulagem das comportas e STOP LOG.
Proceder a retirada do material sobrenadante e material inerte depositado no sistema,
acondicionando o material retirado em local definido pela contratante;
902204 LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE
LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO – COMPLEXIDADE ‐ 4
DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO – COMPLEXIDADE ‐ 4 Retirar o material sobrenadante da caixa distribuidora de fluxo utilizando‐se de equipamento adequado,
acondicionando o material retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;

Sacos plásticos, Carrinho de mão,
Vassoura, Escovão, EPI , lavadora a
pressão, mangueira plastica

Efetuar a limpeza geral do local através de hidrojateamento utilizando‐se de mangueira ou outro
equipamento
Verificar a regulagem das comportas e STOP LOG.
Proceder a retirada do material sobrenadante e material inerte depositado no sistema,
acondicionando o material retirado em local definido pela contratante;
9024 COMPORTAS
902401 LIMPEZA MANUAL DE COMPORTAS

LIMPEZA MANUAL DE COMPORTAS COMPLEXIDADE ‐ 1
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código

Título

Descrição
Retirar resíduos existente nas comportas
Verificar a regulagem das comportas e STOP LOG.
Verificar os mancais e a rosca da comporta, lubrificar os mesmos, procedendo a remoção da graxa
velha e aplicando nova camada de lubrificante.

Ferramentas e Equipamentos
plástica, Vassoura, Escovão, EPI

902402 LIMPEZA MANUAL DE COMPORTAS
COMPLEXIDADE – 2

LIMPEZA MANUAL DE COMPORTAS COMPLEXIDADE – 2
Retirar resíduos existente nas comportas
Verificar a regulagem das comportas e STOP LOG.
Verificar os mancais e a rosca da comporta, lubrificar os mesmos, procedendo a remoção da graxa
velha e aplicando nova camada de lubrificante.

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Vassoura, Escovão, EPI

902421

VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE COMPORTAS‐ COMPLEXIDADE – 1
Acionar a comporta girando o volante da haste cinco voltas completas para a direita e cinco voltas completas para a
esquerda e retornando a mesmo na posição que se encontrava anteriormente; Caso seja constatada qualquer
anormalidade no funcionamento da comporta , comunicar imediatamente o responsável da contratante. Efetuar a
limpeza da comporta e componentes, dentre eles o stop log, através de hidrojateamento e/ou outro meio;

COMPLEXIDADE ‐ 1

VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE

9026
REGISTROS
902601 LIMPEZA MANUAL DE REGISTRO
COMPLEXIDADE – 1

LIMPEZA MANUAL DE REGISTRO COMPLEXIDADE – 1
Retirar resíduos existente no local onde esta instalado os registros.
Verificar a o funcionamento do mesmo girando cinco voltas para a direita e depois cinco voltas para a
esquerda ou vice versa.

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Vassoura, Escovão, EPI

Verificar os mancais e a rosca da comporta, lubrificara os mesmos, procedendo a remoção da graxa
velha e aplicando nova camada de lubrificante.
902602 LIMPEZA MANUAL DE REGISTRO
COMPLEXIDADE – 2

LIMPEZA MANUAL DE REGISTRO COMPLEXIDADE – 2
Retirar resíduos existente no local onde esta instalado os registros.
Verificar a o funcionamento do mesmo girando cinco voltas para a direita e depois cinco voltas para a
esquerda ou vice versa.

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Vassoura, Escovão, EPI

Verificar os mancais e a rosca da comporta, lubrificara os mesmos, procedendo a remoção da graxa
velha e aplicando nova camada de lubrificante.
902603 LIMPEZA MANUAL DE REGISTRO
COMPLEXIDADE – 3

LIMPEZA MANUAL DE REGISTRO COMPLEXIDADE – 3
Retirar resíduos existente no local onde esta instalado os registros.
Verificar a o funcionamento do mesmo girando cinco voltas para a direita e depois cinco voltas para a
esquerda ou vice versa.

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Vassoura, Escovão, EPI

Verificar os mancais e a rosca da comporta, lubrificara os mesmos, procedendo a remoção da graxa
velha e aplicando nova camada de lubrificante.
902604 LIMPEZA MANUAL DE REGISTRO
COMPLEXIDADE – 4

LIMPEZA MANUAL DE REGISTRO COMPLEXIDADE – 4
Retirar resíduos existente no local onde esta instalado os registros.
Verificar a o funcionamento do mesmo girando cinco voltas para a direita e depois cinco voltas para a
esquerda ou vice versa.

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Vassoura, Escovão, EPI

Verificar os mancais e a rosca da comporta, lubrificara os mesmos, procedendo a remoção da graxa
velha e aplicando nova camada de lubrificante.
902621
Código

DESOBSTRUÇÃO DE REGISTRO DE
DESCARTE DE LODO COMPLEXIDADE ‐
Título

1
902622 DESOBSTRUÇÃO DE REGISTRO DE
DESCARTE DE LODO COMPLEXIDADE ‐ 2
902623

DESOBSTRUÇÃO DE REGISTRO DE DESCARTE
DE LODO COMPLEXIDADE ‐
3

902641

VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE
REGISTROS
COMPLEXIDADE – 1

DESOBSTRUÇÃO DE REGISTRO DE DESCARTE DE LODO COMPLEXIDADE ‐ 1
Retirar resíduos existente no local onde esta instalado os registros.
Descrição
Desobstruir o registro de descarta do lodo existente nos leitos de secagem
DESOBSTRUÇÃO DE REGISTRO DE DESCARTE DE LODO COMPLEXIDADE ‐ 2
Retirar resíduos existente no local onde esta instalado os registros.
Desobstruir o registro de descarta do lodo existente nos leitos de secagem
DESOBSTRUÇÃO DE REGISTRO DE DESCARTE DE LODO COMPLEXIDADE ‐ 3
Retirar resíduos existente no local onde esta instalado os registros.
Desobstruir o registro de descarta do lodo existente no poço de descarga de lodo
VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE REGISTROS COMPLEXIDADE – 1
Acionar o registro girando a chave ou volante cinco voltas completas para a direita e cinco voltas completas para a
esquerda e retornando o mesmo na posição que se encontrava anteriormente;

Lavadora de alta pressão,
Mangueira plástica, Vassoura,
Ferramentas e Equipamentos
Escovão, EPI
Lavadora de alta pressão,
Mangueira plástica, Rastelo, Carrinho
de mão, Balde plástico,
Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo,
Carrinho de mão, Balde plástico,
Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI,
escada

Caso seja constatada qualquer anormalidade no funcionamento do registro, comunicar
imediatamente o responsável da contratante.
902642

VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE
REGISTROS
COMPLEXIDADE – 2

VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE REGISTROS COMPLEXIDADE – 2
Acionar o registro girando a chave ou volante cinco voltas completas para a direita e cinco voltas completas para a
esquerda e retornando o mesmo na posição que se encontrava anteriormente;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI,
escada

Caso seja constatada qualquer anormalidade no funcionamento do registro, comunicar
imediatamente o responsável da contratante.
STOP LOG
9028
902801 Verificação de funcionamento e nivelamento
dos stop logs componentes das ETE'S
Complexidade ‐ 1

Verificação de funcionamento e nivelamento dos stop logs componentes das ETE'S Complexidade ‐1
Efetuar a limpeza do o Stop Log, através de hidrojateamento e/ou outro meio;
Proceder o Nivelamento do Stop Log
Caso seja constatada qualquer anormalidade no funcionamento do Stop Log, comunicar
imediatamente o responsável da contratante.

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI,
escada

902802

Verificação de funcionamento e nivelamento
dos stop logs componentes das ETE'S
Complexidade
–2

Verificação de funcionamento e nivelamento dos stop logs componentes das ETE'S Complexidade – 2
Efetuar a limpeza do o Stop Log, através de hidrojateamento e/ou outro meio;
Proceder o Nivelamento do Stop Log
Caso seja constatada qualquer anormalidade no funcionamento do Stop Log, comunicar
imediatamente o responsável da contratante.

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI,
escada

902803

Verificação de funcionamento e nivelamento
dos stop logs componentes das ETE'S
Complexidade
–3

Verificação de funcionamento e nivelamento dos stop logs componentes das ETE'S Complexidade – 3
Efetuar a limpeza do o Stop Log, através de hidrojateamento e/ou outro meio;
Proceder o Nivelamento do Stop Log
Caso seja constatada qualquer anormalidade no funcionamento do Stop Log, comunicar
imediatamente o responsável da contratante.

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI,
escada

902804

Verificação de funcionamento e nivelamento
dos stop logs componentes das ETE'S
Complexidade
–4

Verificação de funcionamento e nivelamento dos stop logs componentes das ETE'S Complexidade – 4
Efetuar a limpeza do o Stop Log, através de hidrojateamento e/ou outro meio;
Proceder o Nivelamento do Stop Log
Caso seja constatada qualquer anormalidade no funcionamento do Stop Log, comunicar
imediatamente o responsável da contratante.

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI,
escada
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código
902805

Título
Verificação de funcionamento e nivelamento
dos stop logs componentes das ETE'S
Complexidade
–5

9030
DECANTADOR SEDIMENTADOR
903001 Limpeza MANUAL do
decantador/sedimentador
primário/secundário ‐ COMPLEXIDADE
–1

Descrição
Verificação de funcionamento e nivelamento dos stop logs componentes das ETE'S Complexidade – 5
Efetuar a limpeza do o Stop Log, através de hidrojateamento e/ou outro meio;
Proceder o Nivelamento do Stop Log
Caso seja constatada qualquer anormalidade no funcionamento do Stop Log, comunicar
imediatamente o responsável da contratante.

Ferramentas e Equipamentos
Lavadora de alta pressão,
Mangueira plástica, Rastelo, Carrinho
de mão, Balde plástico,

Limpeza MANUAL do decantador/sedimentador primário/secundário ‐ COMPLEXIDADE – 1

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Limpar diariamente o raspador de escuma, vertedores, placa defletora de escuma, caixa coletora de
escuma e canal de coleta de efluente final;
Remover a escuma do poço, destinando adequadamente;
Limpar o poço de escuma;
Inspecionar continuamente a pista de rolamento da ponte para evitar obstáculos no deslocamento;
Limpar e desinfetar periodicamente, ferramentas, estruturas e seus componentes, com adição de
solução desinfetante para controle de odores e vetores;
Executar a manutenção preventiva conforme o MANUAL de Instruções fornecido pelo fabricante dos
equipamentos.

903002

Limpeza MANUAL do
decantador/sedimentador
primário/secundário ‐ COMPLEXIDADE
–2

Limpeza MANUAL do decantador/sedimentador primário/secundário ‐ COMPLEXIDADE – 2
Limpar diariamente o raspador de escuma, vertedores, placa defletora de escuma, caixa coletora de
escuma e canal de coleta de efluente final;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Remover a escuma do poço, destinando adequadamente;
Limpar o poço de escuma;
Inspecionar continuamente a pista de rolamento da ponte para evitar obstáculos no deslocamento;
Limpar e desinfetar periodicamente, ferramentas, estruturas e seus componentes, com adição de
solução desinfetante para controle de odores e vetores;
Executar a manutenção preventiva conforme o MANUAL de Instruções fornecido pelo fabricante dos
equipamentos.
903003

Limpeza MANUAL do
decantador/sedimentador
primário/secundário ‐ COMPLEXIDADE
–3

Limpeza MANUAL do decantador/sedimentador primário/secundário ‐ COMPLEXIDADE – 3
Limpar diariamente o raspador de escuma, vertedores, placa defletora de escuma, caixa coletora de
escuma e canal de coleta de efluente final;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Remover a escuma do poço, destinando adequadamente;
Limpar o poço de escuma;
Inspecionar continuamente a pista de rolamento da ponte para evitar obstáculos no deslocamento;
Limpar e desinfetar periodicamente, ferramentas, estruturas e seus componentes, com adição de
solução desinfetante para controle de odores e vetores;
Executar a manutenção preventiva conforme o MANUAL de Instruções fornecido pelo fabricante dos
equipamentos.

903004

Limpeza MANUAL do
decantador/sedimentador
primário/secundário ‐ COMPLEXIDADE
–4

Limpeza MANUAL do decantador/sedimentador primário/secundário ‐ COMPLEXIDADE – 4
Limpar diariamente o raspador de escuma, vertedores, placa defletora de escuma, caixa coletora de
escuma e canal de coleta de efluente final;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Remover a escuma do poço, destinando adequadamente;
Limpar o poço de escuma;
Inspecionar continuamente a pista de rolamento da ponte para evitar obstáculos no deslocamento;
Limpar e desinfetar periodicamente, ferramentas, estruturas e seus componentes, com adição de
solução desinfetante para controle de odores e vetores;
Executar a manutenção preventiva conforme o MANUAL de Instruções fornecido pelo fabricante dos
equipamentos.
Limpeza MANUAL do decantador/sedimentador de placas paralelas (MANUAL) – Complexidade – 1
903021 Limpeza MANUAL do
decantador/sedimentador de placas paralelas
Remover o lodo sedimentado para o leito de secagem ou Ralf;
(MANUAL) – Complexidade – 1
Fechar o registro de descarga do lodo efluente, sendo o volume descarregado sempre inferior a 10%
do volume do sedimentador;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Limpar e desinfetar ferramentas, estruturas e seus componentes para controle de vetores e odores;
Código
Título
Descrição
903022 Limpeza MANUAL do
Limpeza MANUAL do decantador/sedimentador de placas paralelas (MANUAL) – Complexidade – 2
decantador/sedimentador de placas paralelas
Remover o lodo sedimentado para o leito de secagem ou Ralf;
(MANUAL) – Complexidade – 2
Fechar o registro de descarga do lodo efluente, sendo o volume descarregado sempre inferior a 10%
do volume do sedimentador;

Ferramentas e Equipamentos
Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Limpar o poço de descarga de lodo e placas paralelas;
Limpar os vertedores e canal de coleta de efluente final;
Inspecionar o nivelamento e fixação dos vertedores, das placas paralelas e vazamento nos registros;
Limpar e desinfetar ferramentas, estruturas e seus componentes para controle de vetores e odores;
903023 Limpeza MANUAL do
Limpeza MANUAL do decantador/sedimentador de placas paralelas (MANUAL) – Complexidade – 3
decantador/sedimentador de placas paralelas
Remover o lodo sedimentado para o leito de secagem ou Ralf;
(MANUAL) – Complexidade – 3
Fechar o registro de descarga do lodo efluente, sendo o volume descarregado sempre inferior a 10%
do volume do sedimentador;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Limpar o poço de descarga de lodo e placas paralelas;
Limpar os vertedores e canal de coleta de efluente final;
Inspecionar o nivelamento e fixação dos vertedores, das placas paralelas e vazamento nos registros;
Limpar e desinfetar ferramentas, estruturas e seus componentes para controle de vetores e odores;
903024 Limpeza MANUAL do
Limpeza MANUAL do decantador/sedimentador de placas paralelas (MANUAL) – Complexidade – 4
decantador/sedimentador de placas paralelas
Remover o lodo sedimentado para o leito de secagem ou Ralf;
(MANUAL) – Complexidade – 4
Fechar o registro de descarga do lodo efluente, sendo o volume descarregado sempre inferior a 10%
do volume do sedimentador;
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código

Título

Descrição
Limpar o poço de descarga de lodo e placas paralelas;
Limpar os vertedores e canal de coleta de efluente final;
Inspecionar o nivelamento e fixação dos vertedores, das placas paralelas e vazamento nos registros;
Limpar e desinfetar ferramentas, estruturas e seus componentes para controle de vetores e odores;

9032 DISTRIBUIDOR CENTRAL
903201 LIMPEZA MANUAL DO DISTRIBUIDOR CENTRAL LIMPEZA MANUAL DO DISTRIBUIDOR CENTRAL – COMPLEXIDADE – 1
– COMPLEXIDADE – 1
Fechar o registro de gas do corta‐chama;
Desligar a corrente elétrica do corta‐chamas;
Fechar a comporta de alimentação do Ralf
Retirar diariamente os resíduos retidos nos vertedouros do distribuidor central;
Desobstruir diariamente os vasos dos distribuidores central;
Acondicionar o material retirado em local definido pela contratante.
Fazer a limpeza no local do serviço
903202 LIMPEZA MANUAL DO DISTRIBUIDOR CENTRAL LIMPEZA MANUAL DO DISTRIBUIDOR CENTRAL – COMPLEXIDADE – 2
– COMPLEXIDADE – 2
Fechar o registro de gas do corta‐chama;
Desligar a corrente elétrica do corta‐chamas;
Fechar a comporta de alimentação do Ralf
Retirar diariamente os resíduos retidos nos vertedouros do distribuidor central;
Desobstruir diariamente os vasos dos distribuidores central;
Retirar os resíduos do distribuidor central com equipamento de sucção;
Lavar a superfície do distribuidor central do Ralf através de hidro‐jateamento;
Acondicionar o material retirado em local definido pela contratante.
Fazer a limpeza no local do serviço
903203 LIMPEZA MANUAL DO DISTRIBUIDOR CENTRAL LIMPEZA MANUAL DO DISTRIBUIDOR CENTRAL – COMPLEXIDADE – 3
– COMPLEXIDADE – 3
Fechar o registro de gas do corta‐chama;
Desligar a corrente elétrica do corta‐chamas;
Fechar a comporta de alimentação do Ralf
Retirar os resíduos decantados no distribuidor central com com carrinho de mão e outras
Lavar a superfície do distribuidor central do Ralf através de hidro‐jateamento;
Acondicionar o material retirado em local definido pela contratante.
Fazer a limpeza no local do serviço
903204 LIMPEZA MANUAL DO DISTRIBUIDOR CENTRAL LIMPEZA MANUAL DO DISTRIBUIDOR CENTRAL – COMPLEXIDADE – 4
– COMPLEXIDADE – 4
Fechar o registro de gas do corta‐chama;
Desligar a corrente elétrica do corta‐chamas;
Fechar a comporta de alimentação do Ralf
Retirar os resíduos decantados no distribuidor central com com carrinho de mão e outras

903221 LIMPEZA POR ESCOAMENTO DO
DISTRIBUIDOR CENTRAL COMPLEXIDADE – 1

903221 LIMPEZA POR ESCOAMENTO DO
DISTRIBUIDOR CENTRAL COMPLEXIDADE – 2

9034 VERTEDOUROS
903401 LIMPEZA MANUAL DOS VERTEDOUROS
– COMPLEXIDADE ‐ 1

Lavar a superfície do distribuidor central do Ralf através de hidro‐jateamento;
Acondicionar o material retirado em local definido pela contratante.
Fazer a limpeza no local do serviço
LIMPEZA POR ESCOAMENTO DO DISTRIBUIDOR CENTRAL COMPLEXIDADE – 1
Fechar o registro de gas do corta‐chama; Desligar a corrente elétrica do corta‐chamas; Fechar a comporta de
alimentação do Ralf
Abrir o registro da tubulação de alimentação do Ralf Jatear água na superfície do distribuidor
Fazer a limpeza no local do serviço

Ferramentas e Equipamentos

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

LIMPEZA POR ESCOAMENTO DO DISTRIBUIDOR CENTRAL COMPLEXIDADE – 2
Fechar o registro de gas do corta‐chama; Desligar a corrente elétrica do corta‐chamas; Fechar a comporta de
alimentação do Ralf
Abrir o registro da tubulação de alimentação do Ralf Jatear água na superfície do distribuidor
Fazer a limpeza no local do serviço

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

LIMPEZA MANUAL DOS VERTEDOUROS – COMPLEXIDADE ‐ 1
Retirar o material retido nos vertedouros, e nos difusores
Desobstruir os difusores do distribuidores central;
Lavar a superfície do Ralf através de hidro jateamento;
Acondicionar o material retirado em caçambas ou outro local definido pela contratante;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

903402

LIMPEZA MANUAL DOS VERTEDOUROS
– COMPLEXIDADE ‐ 2

LIMPEZA MANUAL DOS VERTEDOUROS – COMPLEXIDADE ‐ 2
Retirar o material retido nos vertedouros, da canaleta de coleta do efluente.
Jatear água nas canaletas e nos vertedouros;
Acondicionar o material retirado em caçambas ou outro local definido pela contratante;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

903403

LIMPEZA MANUAL DOS VERTEDOUROS
– COMPLEXIDADE ‐ 3

LIMPEZA MANUAL DOS VERTEDOUROS – COMPLEXIDADE ‐ 3
Retirar o material retido nos vertedouros, da canaleta de coleta do efluente.
Descrição
Retirar o material sobrenadante que possam estar acumulado entre a cortina de‐fletora e o
vertedouro, utilizando‐se de equipamento adequado;

Lavadora de alta pressão,
Mangueira plástica, Rastelo,

Código

Título

Ferramentas e Equipamentos
Carrinho de mão, Balde plástico, Sacos
plásticos, EPI

Jatear água nas canaletas, nos vertedouros e na cortina de‐fletora;
Acondicionar o material retirado em caçambas ou outro local definido pela contratante;
903404

LIMPEZA MANUAL DOS VERTEDOUROS
– COMPLEXIDADE ‐ 4

LIMPEZA MANUAL DOS VERTEDOUROS – COMPLEXIDADE ‐ 4
Retirar o material retido nos vertedouros, da canaleta de coleta do efluente.
Retirar o material sobrenadante que possam estar acumulado entre a cortina de‐fletora e o
vertedouro, utilizando‐se de equipamento adequado;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Jatear água nas canaletas, nos vertedouros e na cortina de‐fletora;
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código

Título

Descrição
Acondicionar o material retirado em caçambas ou outro local definido pela contratante;

Ferramentas e Equipamentos

LIMPEZA MANUAL DOS VERTEDOUROS
– COMPLEXIDADE ‐ 5

LIMPEZA MANUAL DOS VERTEDOUROS – COMPLEXIDADE ‐ 5
Retirar o material retido nos vertedouros, da canaleta de coleta do efluente.
Retirar o material sobrenadante que possam estar acumulado entre a cortina de‐fletora e o vertedouro, utilizando‐se
de equipamento adequado; Jatear água nas canaletas, nos vertedouros e na cortina de‐fletora;
Acondicionar o material retirado em caçambas ou outro local definido pela contratante;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

903406 LIMPEZA MANUAL DOS VERTEDOUROS
– COMPLEXIDADE ‐ 6

LIMPEZA MANUAL DOS VERTEDOUROS – COMPLEXIDADE ‐ 6
Retirar o material retido nos vertedouros, da canaleta de coleta do efluente.
Retirar o material sobrenadante que possam estar acumulado entre a cortina de‐fletora e o vertedouro, utilizando‐se
de equipamento adequado; Jatear água nas canaletas, nos vertedouros e na cortina de‐fletora;
Acondicionar o material retirado em caçambas ou outro local definido pela contratante;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

LIMPEZA MANUAL DA ESCUMA DO REATOR ‐ COMPLEXIDADE – 1
Manobrar a comporta de saída do efluente tratado elevando o nível do Ralf;
Desligar a corrente elétrica do corta‐chamas;
Fechar o registro de gas do corta‐chama;
Abrir as tampas do decantador periférico;
Abrir as tampas do gasômetro;
Proceder a retirada do material sobrenadante iniciando‐se pelo decantador periférico, acondicionando o material
retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

903405

9036 RETIRADA DE ESCUMA DO REATOR
903601 LIMPEZA MANUAL DA ESCUMA DO REATOR ‐
COMPLEXIDADE – 1

O material sobrenadante poderá ser retirado através de sucção ou outro meio;
Lavar a superfície do Ralf e as canaletas dos vertedouros periféricos através de hidrojateamento;
903602 LIMPEZA MANUAL DA ESCUMA DO REATOR ‐
COMPLEXIDADE – 2

LIMPEZA MANUAL DA ESCUMA DO REATOR ‐ COMPLEXIDADE – 2
Manobrar a comporta de saída do efluente tratado elevando o nível do Ralf;
Desligar a corrente elétrica do corta‐chamas;
Fechar o registro de gas do corta‐chama;
Abrir as tampas do decantador periférico;
Abrir as tampas do gasômetro;
Proceder a retirada do material sobrenadante iniciando‐se pelo decantador periférico, acondicionando o material
retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

O material sobrenadante poderá ser retirado através de sucção ou outro meio;
Lavar a superfície do Ralf e as canaletas dos vertedouros periféricos através de hidrojateamento;
903603 LIMPEZA MANUAL DA ESCUMA DO REATOR ‐
COMPLEXIDADE – 3

LIMPEZA MANUAL DA ESCUMA DO REATOR ‐ COMPLEXIDADE – 3
Manobrar a comporta de saída do efluente tratado elevando o nível do Ralf;
Desligar a corrente elétrica do corta‐chamas;
Fechar o registro de gas do corta‐chama;
Abrir as tampas do decantador periférico;
Abrir as tampas do gasômetro;
Proceder a retirada do material sobrenadante iniciando‐se pelo decantador periférico, acondicionando o material
retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

O material sobrenadante poderá ser retirado através de sucção ou outro meio;
Lavar a superfície do Ralf e as canaletas dos vertedouros periféricos através de hidrojateamento;
903604 LIMPEZA MANUAL DA ESCUMA DO REATOR ‐
COMPLEXIDADE – 4

LIMPEZA MANUAL DA ESCUMA DO REATOR ‐ COMPLEXIDADE – 4
Manobrar a comporta de saída do efluente tratado elevando o nível do Ralf;
Desligar a corrente elétrica do corta‐chamas;
Fechar o registro de gas do corta‐chama;
Abrir as tampas do decantador periférico;
Abrir as tampas do gasômetro;
Proceder a retirada do material sobrenadante iniciando‐se pelo decantador periférico, acondicionando o material
retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

O material sobrenadante poderá ser retirado através de sucção ou outro meio;
Lavar a superfície do Ralf e as canaletas dos vertedouros periféricos através de hidrojateamento;
903605 LIMPEZA MANUAL DA ESCUMA DO REATOR ‐
COMPLEXIDADE – 5

LIMPEZA MANUAL DA ESCUMA DO REATOR ‐ COMPLEXIDADE – 5
Manobrar a comporta de saída do efluente tratado elevando o nível do Ralf;
Desligar a corrente elétrica do corta‐chamas;
Fechar o registro de gas do corta‐chama;
Abrir as tampas do decantador periférico;
Abrir as tampas do gasômetro;
Proceder a retirada do material sobrenadante iniciando‐se pelo decantador periférico, acondicionando o material
retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

O material sobrenadante poderá ser retirado através de sucção ou outro meio;
Lavar a superfície do Ralf e as canaletas dos vertedouros periféricos através de hidro‐jateamento;
903606 LIMPEZA MANUAL DA ESCUMA DO REATOR ‐
COMPLEXIDADE – 6

LIMPEZA MANUAL DA ESCUMA DO REATOR ‐ COMPLEXIDADE – 6
Manobrar a comporta de saída do efluente tratado elevando o nível do Ralf;
Desligar a corrente elétrica do corta‐chamas;
Fechar o registro de gas do corta‐chama;
Abrir as tampas do decantador periférico;
Abrir as tampas do gasômetro;
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código

Título

Descrição
Proceder a retirada do material sobrenadante iniciando‐se pelo decantador periférico, acondicionando o material
retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;

Ferramentas e Equipamentos

Código

Título

Descrição
O material sobrenadante poderá ser retirado através de sucção ou outro meio;
Lavar a superfície do Ralf e as canaletas dos vertedouros periféricos através de hidro‐jateamento;

Ferramentas e Equipamentos

903607 LIMPEZA MANUAL DA ESCUMA DO REATOR ‐
COMPLEXIDADE – 7

LIMPEZA MANUAL DA ESCUMA DO REATOR ‐ COMPLEXIDADE – 7
Manobrar a comporta de saída do efluente tratado elevando o nível do Ralf;
Desligar a corrente elétrica do corta‐chamas;
Fechar o registro de gas do corta‐chama;
Abrir as tampas do decantador periférico;
Abrir as tampas do gasômetro;
Proceder a retirada do material sobrenadante iniciando‐se pelo decantador periférico, acondicionando o material
retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

O material sobrenadante poderá ser retirado através de sucção ou outro meio;
Lavar a superfície do Ralf e as canaletas dos vertedouros periféricos através de hidro‐jateamento;
903608 LIMPEZA MANUAL DA ESCUMA DO REATOR ‐
COMPLEXIDADE – 8

LIMPEZA MANUAL DA ESCUMA DO REATOR ‐ COMPLEXIDADE – 8
Manobrar a comporta de saída do efluente tratado elevando o nível do Ralf;
Desligar a corrente elétrica do corta‐chamas;
Fechar o registro de gas do corta‐chama;
Abrir as tampas do decantador periférico;
Abrir as tampas do gasômetro;
Proceder a retirada do material sobrenadante iniciando‐se pelo decantador periférico, acondicionando o material
retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

O material sobrenadante poderá ser retirado através de sucção ou outro meio;
Lavar a superfície do Ralf e as canaletas dos vertedouros periféricos através de hidro‐jateamento;
903609 LIMPEZA MANUAL DA ESCUMA DO REATOR ‐
COMPLEXIDADE – 9

LIMPEZA MANUAL DA ESCUMA DO REATOR ‐ COMPLEXIDADE – 9
Manobrar a comporta de saída do efluente tratado elevando o nível do Ralf;
Desligar a corrente elétrica do corta‐chamas;
Fechar o registro de gas do corta‐chama;
Abrir as tampas do decantador periférico;
Abrir as tampas do gasômetro;
Proceder a retirada do material sobrenadante iniciando‐se pelo decantador periférico, acondicionando o material
retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

O material sobrenadante poderá ser retirado através de sucção ou outro meio;
Lavar a superfície do Ralf e as canaletas dos vertedouros periféricos através de hidro‐jateamento;
90610

LIMPEZA MANUAL DA ESCUMA DO REATOR ‐
COMPLEXIDADE – 10

LIMPEZA MANUAL DA ESCUMA DO REATOR ‐ COMPLEXIDADE – 10
Manobrar a comporta de saída do efluente tratado elevando o nível do Ralf;
Desligar a corrente elétrica do corta‐chamas;
Fechar o registro de gas do corta‐chama;
Abrir as tampas do decantador periférico;
Abrir as tampas do gasômetro;
Proceder a retirada do material sobrenadante iniciando‐se pelo decantador periférico, acondicionando o material
retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

O material sobrenadante poderá ser retirado através de sucção ou outro meio;
Lavar a superfície do Ralf e as canaletas dos vertedouros periféricos através de hidro‐jateamento;
903611 LIMPEZA MANUAL DA ESCUMA DO REATOR ‐
COMPLEXIDADE – 11

LIMPEZA MANUAL DA ESCUMA DO REATOR ‐ COMPLEXIDADE – 11
Manobrar a comporta de saída do efluente tratado elevando o nível do Ralf;
Desligar a corrente elétrica do corta‐chamas;
Fechar o registro de gas do corta‐chama;
Abrir as tampas do decantador periférico;
Abrir as tampas do gasômetro;
Proceder a retirada do material sobrenadante iniciando‐se pelo decantador periférico, acondicionando o material
retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

O material sobrenadante poderá ser retirado através de sucção ou outro meio;
Lavar a superfície do Ralf e as canaletas dos vertedouros periféricos através de hidro‐jateamento;
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO
9038
903801 LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE
LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO – COMPLEXIDADE – 1
DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO – COMPLEXIDADE – 1 Verificar no canal da calha parshall, a existência de material sobrenadante e/ou outros;
Retirar os resíduos existentes;
Retirar o material sobrenadante da caixa distribuidora de fluxo utilizando‐se de equipamento adequado,
acondicionando o material retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;
Será considerado por serviços executado conforme especificado
903802 LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE
LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO – COMPLEXIDADE – 2
DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO – COMPLEXIDADE – 2 Verificar no canal da calha parshall, a existência de material sobrenadante e/ou outros;
Retirar os resíduos existentes;
Retirar o material sobrenadante da caixa distribuidora de fluxo utilizando‐se de equipamento adequado,
acondicionando o material retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;

Lavadora de alta pressão, Peneria Cata‐
folha, Mangueira plástica, Rastelo,
Carrinho de mão, Balde plástico, Sacos
plásticos, EPI

Lavadora de alta pressão, Peneria Cata‐
folha, Mangueira plástica, Rastelo,
Carrinho de mão, Balde plástico, Sacos
plásticos, EPI

Efetuar a limpeza geral do local através de hidrojateamento utilizando‐se de mangueira ou outro
equipamento
903803 LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE

Será considerado por serviços executado conforme especificado
LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO – COMPLEXIDADE – 3
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código

Título
Descrição
DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO – COMPLEXIDADE – 3 Verificar no canal da calha parshall, a existência de material sobrenadante e/ou outros;
Retirar os resíduos existentes;
Retirar o material sobrenadante da caixa distribuidora de fluxo utilizando‐se de equipamento adequado,
acondicionando o material retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;

Ferramentas e Equipamentos
folha, Mangueira plástica, Rastelo,
Carrinho de mão, Balde plástico, Sacos
plásticos, EPI

Efetuar a limpeza geral do local através de hidrojateamento utilizando‐se de mangueira ou outro
equipamento
Regulagem da altura do STOP LOG
Será considerado por serviços executado conforme especificado
LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO – COMPLEXIDADE – 4
903804 LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO – COMPLEXIDADE – 4 Verificar no canal da calha parshall, a existência de material sobrenadante e/ou outros;
Retirar os resíduos existentes;
Código

Título

Descrição
Retirar o material sobrenadante da caixa distribuidora de fluxo utilizando‐se de equipamento adequado,
acondicionando o material retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;

Lavadora de alta pressão, Peneria Cata‐
folha, Mangueira plástica, Rastelo,
Carrinho de mão, Balde
plástico, Sacos plásticos, EPI
Ferramentas e Equipamentos

Efetuar a limpeza geral do local através de hidrojateamento utilizando‐se de mangueira ou outro
equipamento
Regulagem da altura do STOP LOG
Será considerado por serviços executado conforme especificado
9040 LAGOA
904001 LIMPEZA MANUAL DO SOBRENADANTE DA
LAGOA
COMPLEXIDADE – 1
904002

LIMPEZA MANUAL DO SOBRENADANTE DA
LAGOA
COMPLEXIDADE – 2

904003

LIMPEZA MANUAL DO
SOBRENADANTE DA LAGOA

904004

LIMPEZA MANUAL DO
SOBRENADANTE DA LAGOA COMPLEXIDADE –
4

904005

LIMPEZA MANUAL DO
SOBRENADANTE DA LAGOA COMPLEXIDADE –
5

904006

LIMPEZA MANUAL DO SOBRENADANTE DA
LAGOA
COMPLEXIDADE – 6

904007

LIMPEZA MANUAL DO SOBRENADANTE DA
LAGOA
COMPLEXIDADE – 7

904008

LIMPEZA MANUAL DO SOBRENADANTE DA
LAGOA
COMPLEXIDADE – 8

904009

LIMPEZA MANUAL DO
SOBRENADANTE DA LAGOA COMPLEXIDADE –
9

904010

LIMPEZA MANUAL DO
SOBRENADANTE DA LAGOA COMPLEXIDADE –
10

904011

LIMPEZA MANUAL DO
SOBRENADANTE DA LAGOA COMPLEXIDADE –
11

904021 LIMPEZA MANUAL DE BORDAS DA LAGOA

9042
904201

LIMPEZA MANUAL DO SOBRENADANTE DA LAGOA COMPLEXIDADE – 1
Retirar o material sobrenadante da lagoa;
Acondicionar o material retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;
LIMPEZA MANUAL DO SOBRENADANTE DA LAGOA COMPLEXIDADE – 2
Retirar o material sobrenadante da lagoa;
Acondicionar o material retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;
LIMPEZA MANUAL DO SOBRENADANTE DA LAGOA COMPLEXIDADE – 3
Retirar o material sobrenadante da lagoa;
Acondicionar o material retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;
LIMPEZA MANUAL DO SOBRENADANTE DA LAGOA COMPLEXIDADE – 4
Retirar o material sobrenadante da lagoa;
Acondicionar o material retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;
LIMPEZA MANUAL DO SOBRENADANTE DA LAGOA COMPLEXIDADE – 5
Retirar o material sobrenadante da lagoa;
Acondicionar o material retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;
LIMPEZA MANUAL DO SOBRENADANTE DA LAGOA COMPLEXIDADE – 6
Retirar o material sobrenadante da lagoa;
Acondicionar o material retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;
LIMPEZA MANUAL DO SOBRENADANTE DA LAGOA COMPLEXIDADE – 7
Retirar o material sobrenadante da lagoa;
Acondicionar o material retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;
LIMPEZA MANUAL DO SOBRENADANTE DA LAGOA COMPLEXIDADE – 8
Retirar o material sobrenadante da lagoa;
Acondicionar o material retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;
LIMPEZA MANUAL DO SOBRENADANTE DA LAGOA COMPLEXIDADE – 9
Retirar o material sobrenadante da lagoa;
Acondicionar o material retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;
LIMPEZA MANUAL DO SOBRENADANTE DA LAGOA COMPLEXIDADE – 10
Retirar o material sobrenadante da lagoa;
Acondicionar o material retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;
LIMPEZA MANUAL DO SOBRENADANTE DA LAGOA COMPLEXIDADE – 11
Retirar o material sobrenadante da lagoa;
Acondicionar o material retirado em local definido pela contratante dentro do pátio;
LIMPEZA MANUAL DE BORDAS DA LAGOA
Realizar a limpeza nas bordas de alvenaria da lagoa com utilização de escovão;
Retirar MANUALmente a vegetação das bordas da lagoa ;
Acondicionar os resíduos desta limpeza em local definido pela contratante dentro do pátio

POÇO DE VISITA ‐ PV's
LIMPEZA MANUAL DE PV`s, COMPLEXIDADE ‐ 1 LIMPEZA MANUAL DE PV`s, COMPLEXIDADE ‐ 1
Retirar a tampa do PV e executar a limpeza do mesmo removendo sólidos do interior do mesmo;
Lavar as paredes e bordas do PV através de hidrojateamento;
Reposicionar a tampa do PV e limpar a superfície com remoção de entulhos e varredura do local;

Lavadora de alta pressão, Peneira Cata‐
folhas, Mangueira plástica,
Rastelo, Carrinho de mão, Balde
Lavadora de alta pressão, Peneira Cata‐
folhas, Mangueira plástica,
Rastelo, Carrinho de mão, Balde
Lavadora de alta pressão, Peneira
Cata‐folhas, Mangueira plástica,
Lavadora de alta pressão, Peneira
Cata‐folhas, Mangueira plástica,
Rastelo, Carrinho de mão, Balde
Lavadora de alta pressão, Peneira
Cata‐folhas, Mangueira plástica,
Rastelo, Carrinho de mão, Balde
Lavadora de alta pressão, Peneira Cata‐
folhas, Mangueira plástica,
Rastelo, Carrinho de mão, Balde
Lavadora de alta pressão, Peneira Cata‐
folhas, Mangueira plástica,
Rastelo, Carrinho de mão, Balde
Lavadora de alta pressão, Peneira Cata‐
folhas, Mangueira plástica,
Rastelo, Carrinho de mão, Balde
Lavadora de alta pressão, Peneira
Cata‐folhas, Mangueira plástica,
Rastelo, Carrinho de mão, Balde
Lavadora de alta pressão, Peneira
Cata‐folhas, Mangueira plástica,
Rastelo, Carrinho de mão, Balde
Lavadora de alta pressão, Peneira
Cata‐folhas, Mangueira plástica,
Rastelo, Carrinho de mão, Balde
Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Gancho de ferro para abrir PV`s,
Rastelo, Balde plástico, Carrinho de
mão, Sacos de plástico, lavadora de alta
pressão, mangueira plastica, escada ,
EPI

Acondicionar o material resultante da limpeza em caçamba ou outro recipiente definido pela
contratante.
904202 LIMPEZA MANUAL DE PV`s, COMPLEXIDADE ‐ 2 LIMPEZA MANUAL DE PV`s, COMPLEXIDADE ‐ 2
Retirar a tampa do PV e executar a limpeza do mesmo removendo sólidos do interior do mesmo; Lavar as paredes e
bordas do PV através de hidrojateamento;
Reposicionar a tampa do PV e limpar a superfície com remoção de entulhos e varredura do local;
Acondicionar o material resultante da limpeza em caçamba ou outro recipiente definido pela contratante.

Gancho de ferro para abrir PV`s,
Rastelo, Balde plástico, Carrinho de
mão, Sacos de plástico, lavadora de alta
pressão, mangueira plastica, escada ,
EPI

904203 LIMPEZA MANUAL DE PV`s, COMPLEXIDADE ‐ 3 LIMPEZA MANUAL DE PV`s, COMPLEXIDADE ‐ 3
Retirar a tampa do PV e executar a limpeza do mesmo removendo sólidos do interior do mesmo; Lavar as paredes e
bordas do PV através de hidrojateamento;
Reposicionar a tampa do PV e limpar a superfície com remoção de entulhos e varredura do local;
Acondicionar o material resultante da limpeza em caçamba ou outro recipiente definido pela contratante.

Gancho de ferro para abrir PV`s,
Rastelo, Balde plástico, Carrinho de
mão, Sacos de plástico, lavadora de alta
pressão, mangueira plastica, escada ,
EPI

9044 FILTRO BIOLÓGICO ANAERÓBIO
904401 LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO
ANAERÓBICO‐ FAN ‐ COMPLEXIDADE ‐1

LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO ANAERÓBICO‐ FAN ‐ COMPLEXIDADE ‐1
Desobstruir periodicamente os tubos de distribuição de vazão e tubos de saída do efluente final.
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código

Título

Descrição
Limpar e remover os resíduos dos vertedores, canal de entrada e canal de coleta do efluente,
destinando adequadamente

Ferramentas e Equipamentos

Remover periodicamente a escuma da câmara central de vazão, destinando adequadamente
Descartar periodicamente o lodo do fundo do filtro para o Ralf ou leito de secagem, abrindo o
registro de descarga de lodo, sendo o volume descarregado sempre inferior a 10% do volume do
Inspecionar periodicamente o nivelamento, fixação e vedação dos vertedores e vazamento nos
registros e válvulas
Inspecionar o recheio de pedra brita para evitar colmatação;
Limpar e desinfetar periodicamente ferramentas, estruturas e seus componentes para controle de
vetores e odores;
904402 LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO
ANAERÓBICO‐ FAN ‐ COMPLEXIDADE – 2

LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO ANAERÓBICO‐ FAN ‐ COMPLEXIDADE – 2
Desobstruir periodicamente os tubos de distribuição de vazão e tubos de saída do efluente final.

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Limpar e remover os resíduos dos vertedores, canal de entrada e canal de coleta do efluente,
destinando adequadamente
Remover periodicamente a escuma da câmara central de vazão, destinando adequadamente
Descartar periodicamente o lodo do fundo do filtro para o Ralf ou leito de secagem, abrindo o
registro de descarga de lodo, sendo o volume descarregado sempre inferior a 10% do volume do
Inspecionar periodicamente o nivelamento, fixação e vedação dos vertedores e vazamento nos
registros e válvulas
Inspecionar o recheio de pedra brita para evitar colmatação;
Limpar e desinfetar periodicamente ferramentas, estruturas e seus componentes para controle de
vetores e odores;
904403

Código

LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO
ANAERÓBICO‐ FAN ‐
COMPLEXIDADE – 3
Título

LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO ANAERÓBICO‐ FAN ‐ COMPLEXIDADE – 3
Desobstruir periodicamente os tubos de distribuição de vazão e tubos de saída do efluente final.
Descrição
Limpar e remover os resíduos dos vertedores, canal de entrada e canal de coleta do efluente,
destinando adequadamente

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo,
Carrinho de mão, Balde plástico,
Ferramentas e Equipamentos
Sacos plásticos, EPI

Remover periodicamente a escuma da câmara central de vazão, destinando adequadamente
Descartar periodicamente o lodo do fundo do filtro para o Ralf ou leito de secagem, abrindo o
registro de descarga de lodo, sendo o volume descarregado sempre inferior a 10% do volume do
Inspecionar periodicamente o nivelamento, fixação e vedação dos vertedores e vazamento nos
registros e válvulas
Inspecionar o recheio de pedra brita para evitar colmatação;
Limpar e desinfetar periodicamente ferramentas, estruturas e seus componentes para controle de
vetores e odores;
904404 LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO
ANAERÓBICO‐ FAN ‐ COMPLEXIDADE – 4

LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO ANAERÓBICO‐ FAN ‐ COMPLEXIDADE – 4
Desobstruir periodicamente os tubos de distribuição de vazão e tubos de saída do efluente final.

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Limpar e remover os resíduos dos vertedores, canal de entrada e canal de coleta do efluente,
destinando adequadamente
Remover periodicamente a escuma da câmara central de vazão, destinando adequadamente
Descartar periodicamente o lodo do fundo do filtro para o Ralf ou leito de secagem, abrindo o
registro de descarga de lodo, sendo o volume descarregado sempre inferior a 10% do volume do
Inspecionar periodicamente o nivelamento, fixação e vedação dos vertedores e vazamento nos
registros e válvulas
Inspecionar o recheio de pedra brita para evitar colmatação;
Limpar e desinfetar periodicamente ferramentas, estruturas e seus componentes para controle de
vetores e odores;
904405 LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO
ANAERÓBICO‐ FAN ‐ COMPLEXIDADE – 5

LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO ANAERÓBICO‐ FAN ‐ COMPLEXIDADE – 5
Desobstruir periodicamente os tubos de distribuição de vazão e tubos de saída do efluente final.

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Limpar e remover os resíduos dos vertedores, canal de entrada e canal de coleta do efluente,
destinando adequadamente
Remover periodicamente a escuma da câmara central de vazão, destinando adequadamente
Descartar periodicamente o lodo do fundo do filtro para o Ralf ou leito de secagem, abrindo o
registro de descarga de lodo, sendo o volume descarregado sempre inferior a 10% do volume do
Inspecionar periodicamente o nivelamento, fixação e vedação dos vertedores e vazamento nos
registros e válvulas
Inspecionar o recheio de pedra brita para evitar colmatação;
Limpar e desinfetar periodicamente ferramentas, estruturas e seus componentes para controle de
vetores e odores;
904406 LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO
ANAERÓBICO‐ FAN ‐ COMPLEXIDADE – 6

LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO ANAERÓBICO‐ FAN ‐ COMPLEXIDADE – 6
Desobstruir periodicamente os tubos de distribuição de vazão e tubos de saída do efluente final.

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Limpar e remover os resíduos dos vertedores, canal de entrada e canal de coleta do efluente,
destinando adequadamente
Remover periodicamente a escuma da câmara central de vazão, destinando adequadamente
Descartar periodicamente o lodo do fundo do filtro para o Ralf ou leito de secagem, abrindo o
registro de descarga de lodo, sendo o volume descarregado sempre inferior a 10% do volume do
Inspecionar periodicamente o nivelamento, fixação e vedação dos vertedores e vazamento nos
registros e válvulas
Inspecionar o recheio de pedra brita para evitar colmatação;
Limpar e desinfetar periodicamente ferramentas, estruturas e seus componentes para controle de
vetores e odores;
904421

LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO
AERADO
SUBMERSO – FBAS COMPLEXIDADE – 1

LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUBMERSO – FBAS COMPLEXIDADE – 1
Limpar periodicamente a canaleta de coleta do efluente do filtro aerado;
Descartar o lodo sedimentado no fundo do filtro acionando a válvula ou o registro de descarga,
recirculando para o Ralf; quanto solicitado pela contratante.
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código

904422

Título

LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO
AERADO
SUBMERSO – FBAS COMPLEXIDADE – 2

Descrição
Executar a lavagem das unidades e seus componentes periodicamente;
Inspecionar válvulas, registros e mangueiras para detectar possíveis vazamentos de ar.
LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUBMERSO – FBAS COMPLEXIDADE – 2
Inspecionar, periodicamente, os sopradores, válvulas, registros e o recheio
Acionar válvulas, registros e sopradores para proceder a alimentação do ar;
Limpar periodicamente a canaleta de coleta do efluente do filtro aerado;
Descartar o lodo sedimentado no fundo do filtro acionando a válvula ou o registro de descarga,
recirculando para o Ralf;

Ferramentas e Equipamentos

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Executar a lavagem das unidades e seus componentes periodicamente;
Executar o controle analítico, conforme freqüência estabelecida no BCA IA/OPE/1032;
Inspecionar válvulas, registros e mangueiras para detectar possíveis vazamentos de ar.
904423

LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO
AERADO
SUBMERSO – FBAS COMPLEXIDADE – 3

LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUBMERSO – FBAS COMPLEXIDADE – 3
Inspecionar, periodicamente, os sopradores, válvulas, registros e o recheio
Acionar válvulas, registros e sopradores para proceder a alimentação do ar;
Limpar periodicamente a canaleta de coleta do efluente do filtro aerado;
Descartar o lodo sedimentado no fundo do filtro acionando a válvula ou o registro de descarga,
recirculando para o Ralf;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Executar a lavagem das unidades e seus componentes periodicamente;
Registrar os dados de volume e tempo de descarga do lodo no BCO IA/OPE/1025;
Inspecionar no mínimo 1 vez ao mês problemas de colmatação do recheio de brita;
Inspecionar válvulas, registros e mangueiras para detectar possíveis vazamentos de ar.
904424

LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO
AERADO
SUBMERSO – FBAS COMPLEXIDADE – 4

LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLOGICO AERADO SUBMERSO – FBAS COMPLEXIDADE – 4
Inspecionar, periodicamente, os sopradores, válvulas, registros e o recheio
Acionar válvulas, registros e sopradores para proceder a alimentação do ar;
Distribuir eqüitativamente fluxo de ar se houver mais de uma unidade;
Controlar a vazão de ar necessária para aeração;
Limpar periodicamente a canaleta de coleta do efluente do filtro aerado;
Descartar o lodo sedimentado no fundo do filtro acionando a válvula ou o registro de descarga,
recirculando para o Ralf;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Executar a lavagem das unidades e seus componentes periodicamente;
Inspecionar no mínimo 1 vez ao mês problemas de colmatação do recheio de brita;
Inspecionar válvulas, registros e mangueiras para detectar possíveis vazamentos de ar.
904425

Código

904426

LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO
AERADO
SUBMERSO – FBAS COMPLEXIDADE – 5

Título

LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO
AERADO
SUBMERSO – FBAS COMPLEXIDADE – 6

LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLOGICO AERADO SUBMERSO – FBAS COMPLEXIDADE – 5
Inspecionar, periodicamente, os sopradores, válvulas, registros e o recheio
Acionar válvulas, registros e sopradores para proceder a alimentação do ar;
Distribuir eqüitativamente fluxo de ar se houver mais de uma unidade;
Controlar a vazão de ar necessária para aeração;
Limpar periodicamente a canaleta de coleta do efluente do filtro aerado;
Descrição
Descartar o lodo sedimentado no fundo do filtro acionando a válvula ou o registro de descarga,
recirculando para o Ralf;
Executar a lavagem das unidades e seus componentes periodicamente;
Inspecionar no mínimo 1 vez ao mês problemas de colmatação do recheio de brita;
LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLOGICO AERADO SUBMERSO – FBAS COMPLEXIDADE – 6
Inspecionar, periodicamente, os sopradores, válvulas, registros e o recheio
Acionar válvulas, registros e sopradores para proceder a alimentação do ar;
Distribuir eqüitativamente fluxo de ar se houver mais de uma unidade;
Controlar a vazão de ar necessária para aeração;
Limpar periodicamente a canaleta de coleta do efluente do filtro aerado;
Descartar o lodo sedimentado no fundo do filtro acionando a válvula ou o registro de descarga,
recirculando para o Ralf;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Ferramentas e Equipamentos

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Executar a lavagem das unidades e seus componentes periodicamente;
Inspecionar no mínimo 1 vez ao mês problemas de colmatação do recheio de brita;
Inspecionar válvulas, registros e mangueiras para detectar possíveis vazamentos de ar.
904441

LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO
AERÓBIO COMPLEXIDADE
‐1

LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO AERÓBIO COMPLEXIDADE ‐ 1
Inspecionar periodicamente possíveis obstruções nos tubos e difusores do sistema rotativo de
distribuição de vazão;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Inspecionar o canal de coleta do efluente removendo os materiais sólidos;
Inspecionar periodicamente a parte interna das tubulações de distribuição de vazão;
Inspecionar e completar periodicamente o nível de graxa na engraxadeira automática;
Recircular o efluente final, sempre que a vazão afluente não for suficiente para promover o giro do
sistema rotativo de distribuição de vazão.
Registrar os dados de volume e tempo de descarga do lodo no BCO IA/OPE/1025;
Limpar e desinfetar periodicamente, ferramentas, estruturas e seus componentes, com adição de
solução desinfetante para controle de odores e vetores;
904442 LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO
AERÓBIO COMPLEXIDADE – 2

LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO AERÓBIO COMPLEXIDADE – 2
Inspecionar periodicamente possíveis obstruções nos tubos e difusores do sistema rotativo de
distribuição de vazão;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Inspecionar o canal de coleta do efluente removendo os materiais sólidos;
Inspecionar periodicamente a parte interna das tubulações de distribuição de vazão;
Inspecionar e completar periodicamente o nível de graxa na engraxadeira automática;
Recircular o efluente final, sempre que a vazão afluente não for suficiente para promover o giro do
sistema rotativo de distribuição de vazão.
Limpar e desinfetar periodicamente, ferramentas, estruturas e seus componentes, com adição de
solução desinfetante para controle de odores e vetores;
904443 LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO
AERÓBIO COMPLEXIDADE – 3

LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO AERÓBIO COMPLEXIDADE – 3
Inspecionar periodicamente possíveis obstruções nos tubos e difusores do sistema rotativo de
distribuição de vazão;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Inspecionar o canal de coleta do efluente removendo os materiais sólidos;
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código

Título

Descrição
Inspecionar periodicamente a parte interna das tubulações de distribuição de vazão;
Inspecionar e completar periodicamente o nível de graxa na engraxadeira automática;
Recircular o efluente final, sempre que a vazão afluente não for suficiente para promover o giro do
sistema rotativo de distribuição de vazão.

Ferramentas e Equipamentos

Registrar os dados de volume e tempo de descarga do lodo no BCO IA/OPE/1025;
Limpar e desinfetar periodicamente, ferramentas, estruturas e seus componentes, com adição de
solução desinfetante para controle de odores e vetores;
904444 LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO
AERÓBIO COMPLEXIDADE – 4

LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO AERÓBIO COMPLEXIDADE – 4
Manter uma rotação máxima de 2 rpm para o sistema rotativo de distribuição de vazão;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Inspecionar periodicamente possíveis obstruções nos tubos e difusores do sistema rotativo de
distribuição de vazão;
Inspecionar o canal de coleta do efluente removendo os materiais sólidos;
Inspecionar periodicamente a parte interna das tubulações de distribuição de vazão;
Inspecionar e completar periodicamente o nível de graxa na engraxadeira automática;
Remover periodicamente o lodo acumulado sob a laje perfurada, recirculando para o Ralf;
Executar a retrolavagem do recheio após a retirada do lodo acumulado sob a laje perfurada;
Recircular o efluente final, sempre que a vazão afluente não for suficiente para promover o giro do
sistema rotativo de distribuição de vazão.
Limpar e desinfetar periodicamente, ferramentas, estruturas e seus componentes, com adição de
solução desinfetante para controle de odores e vetores;

904445 LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO
AERÓBIO COMPLEXIDADE – 5

Executar a manutenção preventiva conforme o MANUAL de Instruções fornecido pelo fabricante dos equipamentos,
registrando os dados no Boletim de
Controle Operacional BCO IA/OPE/1163, a partir de solicitação do contratante.
LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO AERÓBIO COMPLEXIDADE – 5
Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Manter uma rotação máxima de 2 rpm para o sistema rotativo de distribuição de vazão;
Inspecionar periodicamente possíveis obstruções nos tubos e difusores do sistema rotativo de distribuição de vazão; Balde plástico, Sacos plásticos, EPI
Inspecionar o canal de coleta do efluente removendo os materiais sólidos; Inspecionar periodicamente a parte interna
das tubulações de distribuição de vazão; Inspecionar e completar periodicamente o nível de graxa na engraxadeira
automática; Remover periodicamente o lodo acumulado sob a laje perfurada, recirculando para o Ralf; Executar a
retrolavagem do recheio após a retirada do lodo acumulado sob a laje perfurada;
Recircular o efluente final, sempre que a vazão afluente não for suficiente para promover o giro do sistema rotativo de
distribuição de vazão.
Limpar e desinfetar periodicamente, ferramentas, estruturas e seus componentes, com adição de solução desinfetante
para controle de odores e vetores; Executar a manutenção preventiva conforme o MANUAL de Instruções fornecido
pelo fabricante dos equipamentos, registrando os dados no Boletim de
Controle Operacional BCO IA/OPE/1163, a partir de solicitação do contratante.

Código
Título
904446 LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO
AERÓBIO COMPLEXIDADE – 6

Descrição
Ferramentas e Equipamentos
Lavadora de alta pressão, Mangueira
LIMPEZA MANUAL DO FILTRO BIOLÓGICO AERÓBIO COMPLEXIDADE – 6
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Manter uma rotação máxima de 2 rpm para o sistema rotativo de distribuição de vazão;
Inspecionar periodicamente possíveis obstruções nos tubos e difusores do sistema rotativo de distribuição de vazão; Balde plástico, Sacos plásticos, EPI
Inspecionar o canal de coleta do efluente removendo os materiais sólidos; Inspecionar periodicamente a parte interna
das tubulações de distribuição de vazão; Inspecionar e completar periodicamente o nível de graxa na engraxadeira
automática; Remover periodicamente o lodo acumulado sob a laje perfurada, recirculando para o Ralf; Executar a
retrolavagem do recheio após a retirada do lodo acumulado sob a laje perfurada;
Recircular o efluente final, sempre que a vazão afluente não for suficiente para promover o giro do sistema rotativo de
distribuição de vazão.
Limpar e desinfetar periodicamente, ferramentas, estruturas e seus componentes, com adição de solução desinfetante
para controle de odores e vetores; Executar a manutenção preventiva conforme o MANUAL de Instruções fornecido
pelo fabricante dos equipamentos, registrando os dados no Boletim de
Controle Operacional BCO IA/OPE/1163, a partir de solicitação do contratante.

9046
904601

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HIDRAULICA
LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HIDRAULICA DO FILTRO COMPLEXIDADE – 1

904602

904603

904604

LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO
HIDRAULICA DO FILTRO COMPLEXIDADE – 1

LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO
HIDRAULICA DO FILTRO COMPLEXIDADE – 2

LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO
HIDRAULICA DO FILTRO COMPLEXIDADE – 3

LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO

Inspecionar periodicamente possíveis obstruções nos tubos e difusores do sistema rotativo de
distribuição de vazão;
Inspecionar periodicamente a parte interna das tubulações de distribuição de vazão;
Inspecionar e completar periodicamente o nível de graxa na engraxadeira automática;
Desobstruir o sistema de distribuição hidraulica.
LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HIDRAULICA DO FILTRO COMPLEXIDADE – 2
Inspecionar periodicamente possíveis obstruções nos tubos e difusores do sistema rotativo de
distribuição de vazão;
Inspecionar periodicamente a parte interna das tubulações de distribuição de vazão;
Inspecionar e completar periodicamente o nível de graxa na engraxadeira automática;
Desobstruir o sistema de distribuição hidraulica.
LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HIDRAULICA DO FILTRO COMPLEXIDADE – 3
Inspecionar periodicamente possíveis obstruções nos tubos e difusores do sistema rotativo de
distribuição de vazão;
Inspecionar periodicamente a parte interna das tubulações de distribuição de vazão;
Inspecionar e completar periodicamente o nível de graxa na engraxadeira automática;
Desobstruir o sistema de distribuição hidraulica.
LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HIDRAULICA DO FILTRO COMPLEXIDADE – 4
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Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código

Título
HIDRAULICA DO FILTRO COMPLEXIDADE – 4

904605

904606

904607

LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO
HIDRAULICA DO FILTRO COMPLEXIDADE – 5

LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO
HIDRAULICA DO FILTRO COMPLEXIDADE – 6

LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO
HIDRAULICA DO FILTRO COMPLEXIDADE – 7

Descrição
Inspecionar periodicamente possíveis obstruções nos tubos e difusores do sistema rotativo de
distribuição de vazão;
Inspecionar periodicamente a parte interna das tubulações de distribuição de vazão;
Inspecionar e completar periodicamente o nível de graxa na engraxadeira automática;
Desobstruir o sistema de distribuição hidraulica.
LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HIDRAULICA DO FILTRO COMPLEXIDADE – 5
Inspecionar periodicamente possíveis obstruções nos tubos e difusores do sistema rotativo de
distribuição de vazão;
Inspecionar periodicamente a parte interna das tubulações de distribuição de vazão;
Inspecionar e completar periodicamente o nível de graxa na engraxadeira automática;
Desobstruir o sistema de distribuição hidraulica.
LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HIDRAULICA DO FILTRO COMPLEXIDADE – 6
Inspecionar periodicamente possíveis obstruções nos tubos e difusores do sistema rotativo de
distribuição de vazão;
Inspecionar periodicamente a parte interna das tubulações de distribuição de vazão;
Inspecionar e completar periodicamente o nível de graxa na engraxadeira automática;
Desobstruir o sistema de distribuição hidraulica.
LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HIDRAULICA DO FILTRO COMPLEXIDADE – 7
Inspecionar periodicamente possíveis obstruções nos tubos e difusores do sistema rotativo de
distribuição de vazão;

Ferramentas e Equipamentos
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Inspecionar periodicamente a parte interna das tubulações de distribuição de vazão;
Inspecionar e completar periodicamente o nível de graxa na engraxadeira automática;
Desobstruir o sistema de distribuição hidraulica.
9048 VALAS MISTAS DE INFILTRAÇÃO E FILTRAÇÃO
904801 VERIFICAÇÃO HIDRAULICA E LIMPEZA MANUAL VERIFICAÇÃO HIDRAULICA E LIMPEZA MANUAL DAS VALAS DE INFILTRAÇÃO/FILTRAÇÃO
COMPLEXIDADE – 1
DAS VALAS
DE INFILTRAÇÃO/FILTRAÇÃO COMPLEXIDADE – Verificar as condições de escoamento , através da retirada da vegetação da superfície das valas.
1

904802

Retirada de lixos e entulhos.
Destinar corretamente os resíduos oriundos da limpeza das valas
VERIFICAÇÃO HIDRAULICA E LIMPEZA MANUAL VERIFICAÇÃO HIDRAULICA E LIMPEZA MANUAL DAS VALAS DE INFILTRAÇÃO/FILTRAÇÃO
COMPLEXIDADE – 2
DAS VALAS
DE INFILTRAÇÃO/FILTRAÇÃO COMPLEXIDADE – Verificar as condições de escoamento , através da retirada da vegetação da superfície das valas.
2

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Retirada de lixos e entulhos.
Destinar corretamente os resíduos oriundos da limpeza das valas
904803 VERIFICAÇÃO HIDRAULICA E LIMPEZA MANUAL VERIFICAÇÃO HIDRAULICA E LIMPEZA MANUAL DAS VALAS DE INFILTRAÇÃO/FILTRAÇÃO
DAS VALAS DE INFILTRAÇÃO/FILTRAÇÃO
COMPLEXIDADE ‐ 3
COMPLEXIDADE ‐ 3
Verificar as condições de escoamento , através da retirada da vegetação da superfície das valas.

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Retirada de lixos e entulhos.
Destinar corretamente os resíduos oriundos da limpeza das valas
VERIFICAÇÃO HIDRAULICA E LIMPEZA MANUAL VERIFICAÇÃO HIDRAULICA E LIMPEZA MANUAL DAS VALAS DE INFILTRAÇÃO/FILTRAÇÃO
DAS VALAS DE INFILTRAÇÃO/FILTRAÇÃO
COMPLEXIDADE – 4
COMPLEXIDADE – 4
Verificar as condições de escoamento , através da retirada da vegetação da superfície das valas.

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

904804

Retirada de lixos e entulhos.
Destinar corretamente os resíduos oriundos da limpeza das valas
Código
Título
904805 VERIFICAÇÃO HIDRAULICA E LIMPEZA MANUAL
DAS VALAS
DE INFILTRAÇÃO/FILTRAÇÃO COMPLEXIDADE –
5

Descrição
VERIFICAÇÃO HIDRAULICA E LIMPEZA MANUAL DAS VALAS DE INFILTRAÇÃO/FILTRAÇÃO COMPLEXIDADE – 5
Verificar as condições de escoamento , através da retirada da vegetação da superfície das valas. Retirada de lixos e
entulhos.
Destinar corretamente os resíduos oriundos da limpeza das valas

Ferramentas e Equipamentos
Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

904806 VERIFICAÇÃO HIDRAULICA E LIMPEZA MANUAL
DAS VALAS
DE INFILTRAÇÃO/FILTRAÇÃO COMPLEXIDADE –
6

VERIFICAÇÃO HIDRAULICA E LIMPEZA MANUAL DAS VALAS DE INFILTRAÇÃO/FILTRAÇÃO COMPLEXIDADE – 6
Verificar as condições de escoamento , através da retirada da vegetação da superfície das valas. Retirada de lixos e
entulhos.
Destinar corretamente os resíduos oriundos da limpeza das valas

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

LIMPEZA MANUAL DAS BORDAS DA VALA SÉPTICA
Realizar a limpeza nas bordas com utilização de escovão;
Retirar MANUALmente a vegetação das bordas ;
Acondicionar os resíduos desta limpeza em local definido pela contratante dentro do pátio

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

9050 VALA SÉPTICA
905001 LIMPEZA MANUAL DAS BORDAS DA VALA
SÉPTICA

9052 POÇO DE MONITORAMENTO
905201 LIMPEZA MANUAL DOS POÇOS DE
LIMPEZA MANUAL DOS POÇOS DE MONITORAMENTO DAS VALAS MISTAS INFILTRAÇÃO/FILTRAÇÃO –
MONITORAMENTO DAS VALAS MISTAS
COMPLEXIDADE ‐ 1
INFILTRAÇÃO/FILTRAÇÃO – COMPLEXIDADE ‐ 1 Retirar as tampas do poço
Verificar a existencia de resíduos
Recolocar a tampa
95202 LIMPEZA MANUAL DOS POÇOS DE
LIMPEZA MANUAL DOS POÇOS DE MONITORAMENTO DAS VALAS MISTAS INFILTRAÇÃO/FILTRAÇÃO –
MONITORAMENTO DAS VALAS MISTAS
COMPLEXIDADE – 2
INFILTRAÇÃO/FILTRAÇÃO – COMPLEXIDADE – 2 Retirar as tampas do poço
Verificar a existencia de resíduos
Recolocar a tampa
LIMPEZA MANUAL DOS POÇOS DE MONITORAMENTO DAS VALAS MISTAS INFILTRAÇÃO/FILTRAÇÃO –
COMPLEXIDADE – 3

905203 LIMPEZA MANUAL DOS POÇOS DE
MONITORAMENTO DAS VALAS MISTAS
INFILTRAÇÃO/FILTRAÇÃO – COMPLEXIDADE – 3 Retirar as tampas do poço
Verificar a existencia de resíduos
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Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI,
moto bomba
Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI,
moto bomba
Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI,
moto bomba
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código

Título

Descrição

Ferramentas e Equipamentos

Recolocar a tampa
9054 CANALETAS DE LODO DO LEITO DE SECAGEM
905401 LIMPEZA MANUAL DAS CANALETAS DE LODO
COMPLEXIDADE – 1
905402 LIMPEZA MANUAL DAS CANALETAS DE LODO
COMPLEXIDADE – 2
905403 LIMPEZA MANUAL DAS CANALETAS DE LODO
COMPLEXIDADE – 3

LIMPEZA MANUAL DAS CANALETAS DE LODO COMPLEXIDADE – 1
Raspar o material incrustado na canaleta de lodo;
Jatear água nas paredes e superfície da canaleta de lodo;
LIMPEZA MANUAL DAS CANALETAS DE LODO COMPLEXIDADE – 2
Raspar o material incrustado na canaleta de lodo;
Jatear água nas paredes e superfície da canaleta de lodo;
LIMPEZA MANUAL DAS CANALETAS DE LODO COMPLEXIDADE – 3
Raspar o material incrustado na canaleta de lodo;
Jatear água nas paredes e superfície da canaleta de lodo;

9056 SISTEMA DE DESCARGA DO DECANTADOR SEDIMENTADOR
905601 LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DESCARGA LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DESCARGA DO DECANTADOR/SEDIMENTADOR COMPLEXIDADE –
DO DECANTADOR/SEDIMENTADOR
1
COMPLEXIDADE – 1
Limpar o poço de descarga após o descarte do lodo;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo,
Carrinho de mão, Balde plástico,
Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo,
Carrinho de mão, Balde plástico,
Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico,
Sacos plásticos, EPI

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Limpar diariamente o raspador, vertedores, placa defletora e canal de coleta de efluente final;
Remover periodicamente a escuma do poço, destinando adequadamente;
Inspecionar continuamente a pista de rolamento da ponte para evitar obstáculos no deslocamento;
Limpar e desinfetar periodicamente, ferramentas, estruturas e seus componentes, com adição de
solução desinfetante para controle de odores e vetores;
905602 LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DESCARGA LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DESCARGA DO DECANTADOR/SEDIMENTADOR COMPLEXIDADE –
DO DECANTADOR/SEDIMENTADOR
2
COMPLEXIDADE – 2
Limpar o poço de descarga após o descarte do lodo;
Limpar diariamente o raspador de escuma, vertedores, placa defletora de escuma, caixa coletora de
escuma e canal de coleta de efluente final;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Remover periodicamente a escuma do poço, destinando adequadamente;
Limpar periodicamente o poço de escuma;
Inspecionar continuamente a pista de rolamento da ponte para evitar obstáculos no deslocamento;
Limpar e desinfetar periodicamente, ferramentas, estruturas e seus componentes, com adição de
solução desinfetante para controle de odores e vetores;
905603 LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DESCARGA LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DESCARGA DO DECANTADOR/SEDIMENTADOR COMPLEXIDADE –
DO DECANTADOR/SEDIMENTADOR
3
COMPLEXIDADE – 3
Limpar o poço de descarga após o descarte do lodo;
Limpar diariamente o raspador de escuma, vertedores, placa defletora de escuma, caixa coletora de
escuma e canal de coleta de efluente final;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Remover periodicamente a escuma do poço, destinando adequadamente;
Limpar periodicamente o poço de escuma;
Inspecionar continuamente a pista de rolamento da ponte para evitar obstáculos no deslocamento;
Limpar e desinfetar periodicamente, ferramentas, estruturas e seus componentes, com adição de
solução desinfetante para controle de odores e vetores;
905604 LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DESCARGA LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DESCARGA DO DECANTADOR/SEDIMENTADOR COMPLEXIDADE –
DO DECANTADOR/SEDIMENTADOR
4
COMPLEXIDADE – 4
Limpar o poço de descarga após o descarte do lodo;
Limpar diariamente o raspador de escuma, vertedores, placa defletora de escuma, caixa coletora de
escuma e canal de coleta de efluente final;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Remover periodicamente a escuma do poço, destinando adequadamente;
Limpar periodicamente o poço de escuma;
Inspecionar continuamente a pista de rolamento da ponte para evitar obstáculos no deslocamento;
Limpar e desinfetar periodicamente, ferramentas, estruturas e seus componentes, com adição de
solução desinfetante para controle de odores e vetores;
905605 LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DESCARGA LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DESCARGA DO DECANTADOR/SEDIMENTADOR COMPLEXIDADE –
DO DECANTADOR/SEDIMENTADOR
5
COMPLEXIDADE – 5
Limpar o poço de descarga após o descarte do lodo;
Limpar diariamente o raspador de escuma, vertedores, placa defletora de escuma, caixa coletora de
escuma e canal de coleta de efluente final;

Código

Título

9058 RASPADORES
905801 LIMPEZA MANUAL DOS RASPADORES
COMPLEXIDADE – 1

905802 LIMPEZA MANUAL DOS RASPADORES
COMPLEXIDADE – 2

905803 LIMPEZA MANUAL DOS RASPADORES
COMPLEXIDADE – 3

905804 LIMPEZA MANUAL DOS RASPADORES
COMPLEXIDADE – 4

Remover periodicamente a escuma do poço, destinando adequadamente;
Limpar periodicamente o poço de escuma;
Descrição
Inspecionar continuamente a pista de rolamento da ponte para evitar obstáculos no deslocamento;
Limpar e desinfetar periodicamente, ferramentas, estruturas e seus componentes, com adição de solução desinfetante
para controle de odores e vetores;

LIMPEZA MANUAL DOS RASPADORES COMPLEXIDADE – 1
Jatear com água os raspadores;
Verificar o sistema de lubrificação dos raspadores;
Verificar os suportes dos raspadores;
LIMPEZA MANUAL DOS RASPADORES COMPLEXIDADE – 2
Jatear com água os raspadores;
Verificar o sistema de lubrificação dos raspadores;
Verificar os suportes dos raspadores;
LIMPEZA MANUAL DOS RASPADORES COMPLEXIDADE – 3
Jatear com água os raspadores;
Verificar o sistema de lubrificação dos raspadores;
Verificar os suportes dos raspadores;
LIMPEZA MANUAL DOS RASPADORES COMPLEXIDADE – 4
Jatear com água os raspadores;
Verificar o sistema de lubrificação dos raspadores;
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Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Ferramentas e Equipamentos

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico,
Sacos plásticos, EPI
Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico,
Sacos plásticos, EPI
Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico,
Sacos plásticos, EPI
Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico,
S
lá ti
EPI
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código

Título

Descrição
Verificar os suportes dos raspadores;

9060 TANQUES DE PRODUTOS QUIMICOS
906001 LIMPEZA MANUAL DOS TANQUES DE
PRODUTOS QUIMICOS
COMPLEXIDADE – 1

906002

LIMPEZA MANUAL DOS TANQUES DE
PRODUTOS QUIMICOS
COMPLEXIDADE – 2

906003
LIMPEZA MANUAL DOS TANQUES DE
PRODUTOS QUIMICOS
COMPLEXIDADE – 3

Ferramentas e Equipamentos
Sacos plásticos, EPI

LIMPEZA MANUAL DOS TANQUES DE PRODUTOS QUIMICOS COMPLEXIDADE – 1
Fechar os registros de entrada de água ;
Fechar os registros de entrada de produtos químicos;
Abrir o registro de drenagem do tanque;
Efetuar a raspagem e remoção do material sedimentado;
Jatear água nas paredes e superfície do tanque
Destinar os resíduos conforme descrito no PGRS (palno de gerenciamento de resíduos solidos);

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

LIMPEZA MANUAL DOS TANQUES DE PRODUTOS QUIMICOS COMPLEXIDADE – 2
Fechar os registros de entrada de água ;
Fechar os registros de entrada de produtos químicos;
Abrir o registro de drenagem do tanque;
Efetuar a raspagem e remoção do material sedimentado;
Jatear água nas paredes e superfície do tanque
Destinar os resíduos conforme descrito no PGRS (palno de gerenciamento de resíduos solidos);

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

LIMPEZA MANUAL DOS TANQUES DE PRODUTOS QUIMICOS COMPLEXIDADE – 3
Fechar os registros de entrada de água ;
Fechar os registros de entrada de produtos químicos;
Abrir o registro de drenagem do tanque;
Efetuar a raspagem e remoção do material sedimentado;
Jatear água nas paredes e superfície do tanque
Destinar os resíduos conforme descrito no PGRS (palno de gerenciamento de resíduos solidos);

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

906004

LIMPEZA MANUAL DOS TANQUES DE
PRODUTOS QUIMICOS
COMPLEXIDADE – 4

LIMPEZA MANUAL DOS TANQUES DE PRODUTOS QUIMICOS COMPLEXIDADE – 4
Fechar os registros de entrada de água ;
Fechar os registros de entrada de produtos químicos;
Abrir o registro de drenagem do tanque;
Efetuar a raspagem e remoção do material sedimentado;
Jatear água nas paredes e superfície do tanque
Destinar os resíduos conforme descrito no PGRS (palno de gerenciamento de resíduos solidos);

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

906005

LIMPEZA MANUAL DOS TANQUES DE
PRODUTOS QUIMICOS
COMPLEXIDADE – 5

LIMPEZA MANUAL DOS TANQUES DE PRODUTOS QUIMICOS COMPLEXIDADE – 5
Fechar os registros de entrada de água ;
Fechar os registros de entrada de produtos químicos;
Abrir o registro de drenagem do tanque;
Efetuar a raspagem e remoção do material sedimentado;
Jatear água nas paredes e superfície do tanque
Destinar os resíduos conforme descrito no PGRS (palno de gerenciamento de resíduos solidos);

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

906006

LIMPEZA MANUAL DOS TANQUES DE
PRODUTOS QUIMICOS
COMPLEXIDADE – 6

LIMPEZA MANUAL DOS TANQUES DE PRODUTOS QUIMICOS COMPLEXIDADE – 6
Fechar os registros de entrada de água ;
Fechar os registros de entrada de produtos químicos;
Abrir o registro de drenagem do tanque;
Efetuar a raspagem e remoção do material sedimentado;
Jatear água nas paredes e superfície do tanque
Destinar os resíduos conforme descrito no PGRS (palno de gerenciamento de resíduos solidos);

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

906007

LIMPEZA MANUAL DOS TANQUES DE
PRODUTOS QUIMICOS
COMPLEXIDADE – 7

LIMPEZA MANUAL DOS TANQUES DE PRODUTOS QUIMICOS COMPLEXIDADE – 7
Fechar os registros de entrada de água ;
Fechar os registros de entrada de produtos químicos;
Abrir o registro de drenagem do tanque;
Efetuar a raspagem e remoção do material sedimentado;
Jatear água nas paredes e superfície do tanque
Destinar os resíduos conforme descrito no PGRS (palno de gerenciamento de resíduos solidos);

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

LIMPEZA MANUAL DOS TANQUES DE
PRODUTOS QUIMICOS
COMPLEXIDADE – 8

LIMPEZA MANUAL DOS TANQUES DE PRODUTOS QUIMICOS COMPLEXIDADE – 8
Fechar os registros de entrada de água ;
Fechar os registros de entrada de produtos químicos;
Abrir o registro de drenagem do tanque;
Efetuar a raspagem e remoção do material sedimentado; Jatear água nas paredes e superfície do tanque
Destinar os resíduos conforme descrito no PGRS (palno de gerenciamento de resíduos solidos);

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

906009 LIMPEZA MANUAL DOS TANQUES DE
PRODUTOS QUIMICOS
COMPLEXIDADE – 9

LIMPEZA MANUAL DOS TANQUES DE PRODUTOS QUIMICOS COMPLEXIDADE – 9
Fechar os registros de entrada de água ;
Fechar os registros de entrada de produtos químicos; Abrir o registro de drenagem do tanque; Efetuar a raspagem e
remoção do material sedimentado; Jatear água nas paredes e superfície do tanque
Destinar os resíduos conforme descrito no PGRS (palno de gerenciamento de resíduos solidos);

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Código
Título
906010 LIMPEZA MANUAL DOS TANQUES DE
PRODUTOS QUIMICOS
COMPLEXIDADE – 10

Descrição
LIMPEZA MANUAL DOS TANQUES DE PRODUTOS QUIMICOS COMPLEXIDADE – 10
Fechar os registros de entrada de água ;
Fechar os registros de entrada de produtos químicos; Abrir o registro de drenagem do tanque; Efetuar a raspagem e
remoção do material sedimentado; Jatear água nas paredes e superfície do tanque
Destinar os resíduos conforme descrito no PGRS (palno de gerenciamento de resíduos solidos);

Ferramentas e Equipamentos
Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

906008

Anexo_B01 - Tabela_de_Codigos_e_Especificacoes_de_Servicos.xlsx

24 de 27

TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código
Título
906011 LIMPEZA MANUAL DOS TANQUES DE
PRODUTOS QUIMICOS
COMPLEXIDADE – 11

9062 CÂMARA DE CONTATO
906201 LIMPEZA MANUAL DA CÂMARA DE CONTATO
COMPLEXIDADE – 1

906202 LIMPEZA MANUAL DA CÂMARA DE CONTATO
COMPLEXIDADE – 2

LIMPEZA MANUAL DA CÂMARA DE CONTATO
COMPLEXIDADE – 3

Descrição
LIMPEZA MANUAL DOS TANQUES DE PRODUTOS QUIMICOS COMPLEXIDADE – 11
Fechar os registros de entrada de água ;
Fechar os registros de entrada de produtos químicos; Abrir o registro de drenagem do tanque; Efetuar a raspagem e
remoção do material sedimentado; Jatear água nas paredes e superfície do tanque
Destinar os resíduos conforme descrito no PGRS (palno de gerenciamento de resíduos solidos);

Ferramentas e Equipamentos
Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

LIMPEZA MANUAL DA CÂMARA DE CONTATO COMPLEXIDADE – 1
Drenar a câmara de contato com abertura dos registros de descarga de fundo e ou por sucção; Retirar através de
sucção ou de outro meio o material sedimentado no fundo da câmara de contato; Realizar a limpeza nas paredes e
superfície da câmaras de contato com a utilização de escova vassoura e hidrojateamento; Acondicionar os resíduos
desta limpeza em local definido pela contratante dentro do pátio

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

LIMPEZA MANUAL DA CÂMARA DE CONTATO COMPLEXIDADE – 2
Drenar a câmara de contato com abertura dos registros de descarga de fundo e ou por sucção; Retirar através de
sucção ou de outro meio o material sedimentado no fundo da ccâmara de contato; Realizar a limpeza nas paredes e
superfície da câmaras de contato com a utilização de escova vassoura e hidrojateamento; Acondicionar os resíduos
desta limpeza em local definido pela contratante dentro do pátio

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

LIMPEZA MANUAL DA CÂMARA DE CONTATO COMPLEXIDADE – 3

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Drenar a câmara de contato com abertura dos registros de descarga de fundo e ou por sucção;
Retirar através de sucção ou de outro meio o material sedimentado no fundo da câmara de contato;
Realizar a limpeza nas paredes e superfície da câmaras de contato com a utilização de escova
vassoura e hidrojateamento;
Acondicionar os resíduos desta limpeza em local definido pela contratante dentro do pátio
906204 LIMPEZA MANUAL DA CÂMARA DE CONTATO
COMPLEXIDADE – 4

LIMPEZA MANUAL DA CÂMARA DE CONTATO COMPLEXIDADE – 4
Drenar a câmara de contato com abertura dos registros de descarga de fundo e ou por sucção;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Retirar através de sucção ou de outro meio o material sedimentado no fundo da câmara de contato;
Realizar a limpeza nas paredes e superfície da câmaras de contato com a utilização de escova
vassoura e hidrojateamento;
Acondicionar os resíduos desta limpeza em local definido pela contratante dentro do pátio
906205 LIMPEZA MANUAL DA CÂMARA DE CONTATO
COMPLEXIDADE – 5

LIMPEZA MANUAL DA CÂMARA DE CONTATO COMPLEXIDADE – 5
Drenar a câmara de contato com abertura dos registros de descarga de fundo e ou por sucção;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Retirar através de sucção ou de outro meio o material sedimentado no fundo da câmara de contato;
Realizar a limpeza nas paredes e superfície da câmaras de contato com a utilização de escova
vassoura e hidrojateamento;
Acondicionar os resíduos desta limpeza em local definido pela contratante dentro do pátio
906206 LIMPEZA MANUAL DA CÂMARA DE CONTATO
COMPLEXIDADE – 6

LIMPEZA MANUAL DA CÂMARA DE CONTATO COMPLEXIDADE – 6
Drenar a câmara de contato com abertura dos registros de descarga de fundo e ou por sucção;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Retirar através de sucção ou de outro meio o material sedimentado no fundo da câmara de contato;
Realizar a limpeza nas paredes e superfície da câmaras de contato com a utilização de escova
vassoura e hidrojateamento;
Acondicionar os resíduos desta limpeza em local definido pela contratante dentro do pátio
906207 LIMPEZA MANUAL DA CÂMARA DE CONTATO
COMPLEXIDADE – 7

LIMPEZA MANUAL DA CÂMARA DE CONTATO COMPLEXIDADE – 7
Drenar a câmara de contato com abertura dos registros de descarga de fundo e ou por sucção;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Retirar através de sucção ou de outro meio o material sedimentado no fundo da câmara de contato;
Realizar a limpeza nas paredes e superfície da câmaras de contato com a utilização de escova
vassoura e hidrojateamento;
Acondicionar os resíduos desta limpeza em local definido pela contratante dentro do pátio
906208 LIMPEZA MANUAL DA CÂMARA DE CONTATO
COMPLEXIDADE – 8

LIMPEZA MANUAL DA CÂMARA DE CONTATO COMPLEXIDADE – 8
Drenar a câmara de contato com abertura dos registros de descarga de fundo e ou por sucção;

Lavadora de alta pressão, Mangueira
plástica, Rastelo, Carrinho de mão,
Balde plástico, Sacos plásticos, EPI

Retirar através de sucção ou de outro meio o material sedimentado no fundo da câmara de contato;
Realizar a limpeza nas paredes e superfície da câmaras de contato com a utilização de escova
vassoura e hidrojateamento;
Acondicionar os resíduos desta limpeza em local definido pela contratante dentro do pátio
9064 LEITO DE SECAGEM E/OU BAG
906401 RETIRADA DE LODO DO LEITO DE SECAGEM
E/OU BAG

RETIRADA DE LODO
Remover de forma MANUAL ou mecânica (se aplicável) o lodo seco para um destino adequado em
caçamba ou outro local definido pela contratante dentro do páteo da ETE.

Pá, Enxada, Cortadeira, Rastelo,
Carrinho de mão, minicarregadeira, EPI

Retirar o lodo seco, utilizando‐se de pá, carriola ou outra ferramenta;
Repor areia limpa e de granulometria média entre os tijolos, mantendo uma camada de 1 cm em
toda a superfície do leito;
Código

Título
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Descrição

Ferramentas e Equipamentos
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código

Título

Descrição
Limpar e/ou desinfetar, periodicamente, as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição
de solução desinfetante, para controle de vetores e odores;

Ferramentas e Equipamentos

906421 RETIRADA MANUAL, RECOLOCAÇÃO DE AREIA
E FRISAGEM NOS ESPAÇAMENTOS

RECOLOCAÇÃO DE AREIA E FRISAGEM NOS ESPAÇAMENTOS
Executar a limpeza externa (canaletas de descarga, calçadas, vias de acesso) e também de seus componentes;
Limpar e/ou desinfetar, periodicamente, as ferramentas, estrutura e seus componentes, com adição de solução
desinfetante, para controle de vetores e odores;
Limpar os espaços existentes entre os tijolos/grelhas de concreto dos leitos de secagem, frisando‐os no sentido
transversal e longitudinal, retirando toda areia grossa e suja;
Repor a areia grossa limpa nos leitos de secagem entre os espaços dos tijolos e espalhar uma fina camada desta areia
na parte superior dos tijolos, deixando a superfície preparada para nova descarga;
Limpar o local do serviço, com remoção de entulhos e varredura da área afetada;

Pá, Enxada, Cortadeira, Rastelo,
Carrinho de mão, EPI

906425 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE
PLACAS/TIJOLOS

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PLACAS/TIJOLOS
Retirar e repor os tijolos ou placas de concreto danificados, mantendo o nivelamento e alinhamento;

Pá, Enxada, Cortadeira, Rastelo,
Carrinho de mão, EPI

9066 ADENSADOR DE LODO
906601 LIMPEZA MANUAL DO ADENSADOR DE LODO ‐ LIMPEZA MANUAL DO ADENSADOR DE LODO ‐ADL‐ COMPLEXIDADE – 1
ADL‐
Remover periodicamente o lodo adensado para o sistema de desidratação;
COMPLEXIDADE – 1
Manter o equipamento em movimentação contínua;
Limpar e desinfetar periodicamente, ferramentas, estruturas e seus componentes, com adição de
solução desinfetante para controle de odores e vetores.

Pá, Enxada, Cortadeira, Rastelo,
Carrinho de mão, EPI

906602

LIMPEZA MANUAL DO ADENSADOR DE LODO ‐ LIMPEZA MANUAL DO ADENSADOR DE LODO ‐ADL‐ COMPLEXIDADE – 2
ADL‐
Remover periodicamente o lodo adensado para o sistema de desidratação;
COMPLEXIDADE – 2
Lavar periodicamente as estruturas e seus componentes;
Inspecionar o estado de conservação de todos os componentes;
Manter o equipamento em movimentação contínua;
Limpar e desinfetar periodicamente, ferramentas, estruturas e seus componentes, com adição de
solução desinfetante para controle de odores e vetores.

Pá, Enxada, Cortadeira, Rastelo,
Carrinho de mão, EPI

906603

LIMPEZA MANUAL DO ADENSADOR DE LODO ‐ LIMPEZA MANUAL DO ADENSADOR DE LODO ‐ADL‐ COMPLEXIDADE – 3
ADL‐
Remover periodicamente o lodo adensado para o sistema de desidratação;
COMPLEXIDADE – 3
Lavar periodicamente as estruturas e seus componentes;
Inspecionar o estado de conservação de todos os componentes;
Manter o equipamento em movimentação contínua;
Limpar e desinfetar periodicamente, ferramentas, estruturas e seus componentes, com adição de
solução desinfetante para controle de odores e vetores.

Pá, Enxada, Cortadeira, Rastelo,
Carrinho de mão, EPI

906604

LIMPEZA MANUAL DO ADENSADOR DE LODO ‐ LIMPEZA MANUAL DO ADENSADOR DE LODO ‐ADL‐ COMPLEXIDADE – 4
ADL‐
Remover periodicamente o lodo adensado para o sistema de desidratação;
COMPLEXIDADE – 4
Lavar periodicamente as estruturas e seus componentes;
Inspecionar o estado de conservação de todos os componentes;
Manter o equipamento em movimentação contínua;
Limpar e desinfetar periodicamente, ferramentas, estruturas e seus componentes, com adição de
solução desinfetante para controle de odores e vetores.

Pá, Enxada, Cortadeira, Rastelo,
Carrinho de mão, EPI

906605 LIMPEZA MANUAL DO ADENSADOR DE LODO ‐ LIMPEZA MANUAL DO ADENSADOR DE LODO ‐ADL‐ COMPLEXIDADE – 5
ADL‐ COMPLEXIDADE – 5
Remover periodicamente o lodo adensado para o sistema de desidratação;
Lavar periodicamente as estruturas e seus componentes;
Inspecionar o estado de conservação de todos os componentes; Manter o equipamento em movimentação contínua;
Limpar e desinfetar periodicamente, ferramentas, estruturas e seus componentes, com adição de
solução desinfetante para controle de odores e vetores.
9068 PROCESSAMENTO DE LODO
906801 PROCESSAMENTO DE LODO COM TRATOR
AGRICOLA

906802 PROCESSAMENTO DE LODO COM MAROMBA

906803 PROCESSAMENTO DE LODO MANUAL

PROCESSAMENTO DE LODO COM TRATOR AGRICOLA
Transportar o lodo até o patio da UGL
Esparramar o lodo no patio
Adicionar o cal com auxilio do esparramador
Misturar o cal ao lodo com a enxada rotativa
Transportar o lodo até o pátio de cura
PROCESSAMENTO DE LODO COM MAROMBA
Ligar o Motor com a engrenagem desengrenada
Adicionar cal e lodo no compartimento
Fazer a alimentação continua do lodo e do cal conforme a operação.
Limpar os contatos do dínamo
Engraxar as engrenagens do eixo
Verificar o nível do óleo do motor
Abastecer o Motor
Verificar as condições das correias
Coletar o lodo Caleado com carrinho de mão
Dispor o lodo no local definido pela contratante
PROCESSAMENTO DE LODO MANUAL
Transportar o lodo até o patio da UGL;
Adicionar o cal ao lodo, com auxilio de enxada ou outra ferramenta.
Transportar o lodo até o patio de cura

9070 UGL – UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE LODO
907001 LIMPEZA MANUAL DO PATIO DE CURA
LIMPEZA MANUAL DO PATIO DE CURA
Varrição esmerada nas calçadas e áreas pavimentadas no pátio;
Lavar através de hidrojateamento as calçadas e outras áreas pavimentadas;
Depositar o residuo oriundo deste processo em local apropriado definido pela contratante.;
907002 LIMPEZA MANUAL DE PATIO DA UGL

LIMPEZA MANUAL DE PATIO DA UGL
Varrição esmerada nas calçadas e áreas pavimentadas no pátio das unidades.
Lavar através de hidrojateamento as calçadas e outras áreas pavimentadas no pátio das unidade de
gerenciamento de lodo;
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Pá, Enxada, Cortadeira, Rastelo,
Carrinho de mão, EPI

Pá, Enxada, Cortadeira, Rastelo,
Carrinho de mão, EPI, Esparramador de
cal, carreta, caçamba, enxada rotativa

Pá, Enxada, Cortadeira, Rastelo,
Carrinho de mão, EPI, Esparramador de
cal, carreta, caçamba, enxada rotativa

Pá, Enxada, Cortadeira, Rastelo,
Carrinho de mão, EPI, Esparramador de
cal, carreta,
caçamba, enxada rotativa
Vassoura,escovão Rastelo, Sacos
plásticos, Carrinho de mão, lavadora de
alta pressão,mangueira plastica, Pá,
enxada,sacos plasticos para lixo,
Vassoura,escovão Rastelo, Sacos
plásticos, Carrinho de mão, lavadora de
alta pressão,mangueira plastica, pá,
enxada,sacos plasticos para lixo, EPI
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TABELA DE CÓDIGOS E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
Código

Título

Código
Título
907003 LIMPEZA MANUAL DE PATIO de ETE's e EEE's

Descrição
Retirar a vegetação nos locais com pedriscos e lajotas (estacionamentos e espaços de circulação) no
pátio das unidades operacionais.
Retirar a vegetação das áreas de armazenamento de lodo.
Descrição
LIMPEZA MANUAL DE PATIO de ETE's e EEE's
Esta atividade tem a finalidade de dar condições Higiênicas e visuais aos pátios das Unidades de esgotos
Varrição esmerada nas calçadas e áreas pavimentadas no pátio das unidades.
Lavar através de hidrojateamento as calçadas e outras áreas pavimentadas no pátio das unidades;
Retirar a vegetação nos, locais com pedriscos, lajotas e outras (estacionamentos e espaços de circulação,areas verdes)
dentro do pátio das unidades operacionais.
Conservar os meios fios, sargetas e outros dentro do patio da unidade.
Retiras os entulhos oriundos desta atividade, dando a destinação de acordo com as orientações da contratante

9080 MÃO‐DE‐OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS
Mão‐de‐obra ‐ ajudante
908001
Fornecimento de mão de obra ajudante de acordo com a solicitação do contratante;
Esgotamento com moto‐bomba
908010
Realizar o esgotamento dos componentes de acordo com a necessidade apontada pela contratante;
908020
908024
908028
9086
908601
9094
909401
909410
9095
909501
909510
9098
909801

Fornecimento de areia média
Fornecimento de areia na granulometria definida pelo contratante;
Fornecimento de Tijolos maciços
Fornecimento de tijolos maciços nas especificações definidas pelo contratante;
Fornecimento de placas de concreto vazadas para leitos de secagem
Fornecimento de placas de concreto vazadas de acordo com as especificações do contratante;
MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MATERIAIS (LODO,AREIA,LIXO,ETC)
Movimentação interna com carriola até 100 m
TAXAS
Taxa de aterro
Pedágio
DESLOCAMENTOS
Deslocamento urbano com veículo
Deslocamento interurbano com veículo
BASE OPERACIONAL
Base operacional
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Ferramentas e Equipamentos

Ferramentas e Equipamentos
Vassoura, escovão Rastelo, Sacos
plásticos, Carrinho de mão, lavadora de
alta pressão,mangueira plastica, pá,
enxada,sacos plasticos para lixo, EPI

EPI‐ EPC
Moto bomba

EPI

Obs: Deve ser elaborado roteiro prévio,
EPI/EPC
EPI/EPC
EPI/EPC
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ASSUNTO

Frequência Diária de Serviços por Estação - SME

CÓDIGO

DATA APROVAÇÃO

IA/OPE/2097-001

11/06/2021

PÁG. DE.

1 4

OBJETIVO
Formulário padroniza o levantamento de serviços necessários para a elaboração dos
quantitativos dos orçamentos por estação, no escopo de contratação do SME .
TERMOS/DEFINIÇÕES

a

EEE: Estação Elevatória de Esgoto

la
d

ETE: Estação de Tratamento de Esgotos - Estrutura de propriedade pública ou privada utilizada
para o tratamento de esgoto sanitário.

ão

SME: Serviços de Manutenção de Esgoto

C

on

tro

SGS: SGS - Sistema de Gestão de Serviços de manutenção, desenvolvido para apoiar as
Gerências Regionais, automatizando a avaliação e a geração dos indicadores da avaliação das
Empreiteiras Contratadas para a prestação de serviços SGM,bem como do Controle Estatístico
de Fiscalização (CEF) e a disponibilização de relatórios para o controle diário dos serviços
baixados pela Sanepar e Empreiteira.

N

UNIDADE CONSTRUTIVA: É a unidade global de construção componente de um sistema. Poder
ser linear ou localizada.

óp

ia

UNIDADE OPERACIONAL: Parte do sistema de abastecimento de água que realiza total ou
parcialmente, uma ou mais das seguintes funções: adução, recalque, tratamento, reservação e
distribuição.

C

UNIDADES LOCALIZADAS: São definidos como captações, barragens, estações de tratamento
de água, reservatórios, elevatórias e estações de tratamento de esgoto.
UNIDADES OPERACIONAIS: Parte de um sistema de saneamento de abastecimento de água,
tratamento esgoto ou tratamento resíduos sólidos que realiza total ou parcialmente, uma ou mais
funções.

DOCUMENTO(S) RELACIONADO(S)
IA/NEG/0258, IA/OPE/2095, IT/OPE/2492, IT/OPE/2493.
DOCUMENTO(S) COMPLEMENTAR(ES)
Regulamento 01/2020 - RILC/2020.

ASSUNTO

Frequência Diária de Serviços por Estação - SME

CÓDIGO

DATA APROVAÇÃO

IA/OPE/2097-001

11/06/2021

PÁG. DE.

2 4

PROCEDIMENTOS

PROCEDIMENTOS
Este formulário deverá ser preenchido pela Gerência Regional, através da Coordenação Industrial
ou de Tratamento de Esgoto, para elaboração do Quantitativo de Serviços do SME – Serviços de

a

Manutenção de Estações de Tratamento e Elevatórias de Esgoto que será objeto de Licitação.Este

la
d

mesmo formulário será carregado no sistema SGS para a carga do quantitativo e distribuição dos
serviços nas UO's (Unidades Operacionais). O formulário deverá ser preenchido através da

tro

planilha em anexo, conforme os seguintes procedimentos:

on

1) DADOS

Na aba DADOS deverá ser identificada a sigla da Gerência Regional, a data prevista para o início

C

do contrato.O prazo contratual está predefinido em 730 dias, caso seja necessário alterar deverá
ser solicitado à GMOP (Gerência de Metodologia Operacional).A data prevista para o término do

ia

N

ão

contrato será calculada automaticamente.

óp

2) LC_UL

C

Na aba LC_UL (Localidade x Unidade Localizada) deverão ser preenchidos:

1. LOCALIDADES: O nome da localidade / cidade onde está a
2. TIPO: Selecionar o tipo de Estação (ETE ou EEE), e
3. UNIDADES LOCALIZADAS: o nome da Estação (ETE ou EEE).

Estação;

Obs.1: Ao preencher o nome da estação, deve-se utilizar o padrão de registro que foi utilizado
para o cadastro da ETE ou EEE no SDOe - Sistema de Desenvolvimento Operacional de Esgoto,
colocando na frente do nome o TIPO de UL (ETE ou EEE), quando for necessário.
Obs.2: Estão previstas até 20 Localidades e 80 Unidades Localizadas, caso seja necessário
aumentar deverá ser solicitada a alteração à GMOP.

ASSUNTO

Frequência Diária de Serviços por Estação - SME

CÓDIGO

DATA APROVAÇÃO

IA/OPE/2097-001

11/06/2021

PÁG. DE.

on

tro

la
d

a

3 4

3) ETE

C

A aba ETE (Estações de Tratamento de Esgoto) contém Quantitativo Total de todas as Estações de
Tratamento de Esgoto, oriundo do somatório dos campos para cada código de serviços, preenchidos

C

óp

ia

N

ão

nas abas UL.Obs.: Não há necessidade de preenchimento nesta aba.

4) EEE
A aba EEE (Estações de Elevatórias de Esgoto) contém Quantitativo Total de todas as Estações
de Elavatórias de Esgoto, oriundo do somatório dos campos para cada código de serviços,
preenchidos nas abas UL.
Obs.: Não há necessidade de preenchimento nesta aba.

ASSUNTO

Frequência Diária de Serviços por Estação - SME

CÓDIGO

DATA APROVAÇÃO

IA/OPE/2097-001

11/06/2021

PÁG. DE.

tro

la
d

a

4 4

5) UL

on

Na aba UL (Unidade Localizada) deverão ser preenchidos o código do serviço na primeira coluna e
as quantidades previstas na coluna específica para cada dia do contrato.Deverá ser selecionada a

C

frequência de execução dos serviços.A quantidade deverá ser preenchida em forma de fórmula
conforme o tipo do serviço, informando a quantidade de unidades, dimensões e a frequência
diária. Por exemplo:= 4 x 1 (quatro limpezas diárias de um gradeamento manual).= 1 x 2 x 6 x 12

ão

x 0,05 (uma retirada de lodo de 2 módulos de leitos de secagem de 6 m de largura por 12 m de
comprimento e 5 cm de espessura).Através do hiperlink voltar é possível retornar à aba LC_UL.

N

As colunas Acumulado, Projeção e Diferença (%) serão complementadas pela GMOP, após o

C

óp

ia

preenchimento para análise comparativa com o atual contrato.

REGISTROS
IDENTIFICAR

COLETAR

ARMAZENAR

MANTER

INDEXAR

ARQUIVAR

RETENCAO

DISPOR

ACESSAR

Frequência
Diária de
Serviços por
Estação - SME

Coordenaçã
o Industrial
ou de
Tratamento
de Esgoto

Coordenação
Industrial ou de
Tratamento de
Esgoto

Coordenaçã
o Industrial
ou de
Tratamento
de Esgoto

Cronologica
mente

Digital /
Digitalizado

10 anos

Deletar

Sem
Restrição

Frequência
Diária de
Serviços por
Estação - SME

Coordenaçã
o Industrial
ou de
Tratamento
de Esgoto

Coordenação
Industrial ou de
Tratamento de
Esgoto

Coordenaçã
o Industrial
ou de
Tratamento
de Esgoto

Cronologica
mente

Arquivo Físico 10 anos

Reciclar

Sem
Restrição
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Instruções de Segurança SME
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I.S. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA SME
GERAIS
I.S. 01

Legislação

A CONCESSIONÁRIA deve cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do
Trabalho, bem como estas Instruções.

I.S. 02

Cumprimento das Instruções

Todos os empregados, da CONCESSIONÁRIA, devem cumprir o atendimento das Instruções de
Segurança.

I.S. 03

Uso de Bebida Alcoólica e Dependência Química

É proibido o uso de bebidas alcoólicas ou outras drogas ilícitas durante a jornada de trabalho.
Caso isto ocorra, o empregado deve ser afastado imediatamente de suas atividades.

I.S. 04

Equipamentos de Proteção

A CONCESSIONÁRIA é obrigada a fornecer os Equipamentos de Proteção e Uniformes. Deve
constar nos equipamentos, uniformes, crachás e veículos, além da identificação da
CONCESSIONÁRIA, a frase: "PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - SANEPAR".

UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI),
INDIVIDUAL DE USO EVENTUAL, COLETIVA E UNIFORMES
I.S. 05

Uso de EPI's, EPC's e Uniformes

Os equipamentos de proteção individual, coletiva e uniformes devem ser fornecidos
gratuitamente pela Contratada. O uso é obrigatório a todas as atividades que os exigirem.

I.S. 06

Equipamentos de Proteção

Cabe ao empregado:
Quanto ao equipamento de proteção individual (EPI), equipamento de proteção coletiva (EPC)
ou uniforme:
a) Usá-lo apenas para a finalidade a que se destina.

I.S. 07

Equipamentos para Chuva

Se o empregado cumprir determinadas tarefas sob intempéries, deve utilizar obrigatoriamente
capa de chuva ou agasalho impermeável.

I.S. 08

Equipamentos para Ruído
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É obrigatório o uso de protetores auditivos para trabalhos realizados em locais com nível de ruído
superior a 80 dB e/ou onde houver sinalização.

I.S. 09

Equipamentos / Retroescavadeira

Para os operadores de retroescavadeira, é indispensável o uso de abafador de ruído, tipo concha
ou tipo plug, capacete de segurança, óculos de proteção tipo panorâmico e botina de segurança.

SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, CONDUTORES E PASSAGEIROS
I.S. 10

Cinto de Segurança

É obrigatório o uso do cinto de segurança pelos condutores e passageiros que utilizam veículos
da contratada, tanto em vias do perímetro urbano quanto em rodovias, devendo,
necessariamente, a colocação ser efetuada antes do veículo entrar em movimento.

SEGURANÇA EM ETE’S e EEE’s
I.S. 11

Fumo

É proibido fumar ou acender fogo sob qualquer circunstância dentro das instalações das ETE's
e/ou RALF's, exceto nos dispositivos de queimador de gases providos de válvulas corta-chamas.

I.S. 12

EPI's e EPC's

Em todas as atividades desenvolvidas em instalações de ETE's, EEE's ou Aterros Sanitários os
empregados devem usar:
• Luva de látex, PVC, nitrílica ou neoprene;
• Calçados apropriados (bota de PVC, botina com solado PU, ou bota tipo
saneamento);
• Macacão tipo saneamento;
• Respirador descartável com camada de carvão;
• Sabonete Bactericida
• Bactericida;
• Álcool iodado.
O protetor solar é indicado para atividades externas, particularmente para os serviços
executados no período de maior incidência dos raios solares (entre 10:00H e 16:00h).

I.S. 13

Refeições para empregados de ETE/EEE

Os empregados que executam tarefas em ETE poderão fazer suas refeições no interior destas
desde que dentro do refeitório.
Obs.: lavar as mãos com água e sabão bactericida antes das refeições e após o término das
atividades, e, quando possível, não usar o uniforme durante as refeições, evitando, assim,
contaminações.

ARMAZENAMENTO / TRANSPORTE DE SACARIAS
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I.S. 14

Levantamento de Peso

Sacos com peso superior a 1/3 do peso corporal do empregado só podem ser transportados
manualmente numa distância de, no máximo, 60 (sessenta) metros.

I.S. 15

Transporte de Sacarias

É de 60 (sessenta) kg o peso máximo para transporte e descarga individual, realizado
manualmente. É proibido o transporte manual de sacos por meio de pranchas sobre vãos
superiores a 1 (um) metro ou mais de extensão.

I.S. 16

Local de Materiais Empilhados

Os materiais empilhados devem ficar afastados das paredes laterais a uma distância de, pelo
menos, 50 (cinquenta) centímetros.

I.S. 17

Levantamento de Peso

Todo empregado que realize regularmente transporte manual de cargas (carga e/ou descarga),
deve receber treinamento ou instruções quanto aos métodos de trabalho que deverá utilizar,
visando salvaguardar a sua saúde.

I.S. 18

Água Tratada em ETES/EEES

Para todos os serviços executados em instalações das ETE's devem ser disponibilizadas
torneiras de água tratada para higienização pessoal dos empregados, bem como para
operacionalização do processo de limpeza dos mesmos.

I.S. 19

Desníveis

A transposição de pisos, com diferença de nível superior a 40 cm (quarenta centímetros), deve
ser feita através de escadas ou rampas.

I.S. 20

Treinamento para Hidrojateador

Todo empregado que trabalhe com caminhão hidrojateador deve ser treinado a receber,
periodicamente, informações para a correta operação do equipamento.

I.S. 21

Sinalização em Atividades com Hidrojateador

Sinalizar a área e limitar o acesso, usando fita sinalizadora antes de começar a trabalhar com
caminhão hidrojateador.

I.S. 22

Equipamentos no Hidrojateador

O caminhão hidrojateador deve ser equipado com trava de segurança para mangueira (guia de
tubulação), pá, cortadeira, picareta, ganchos, balde de 10 litros, corda de nylon, escada, sonda,
chave de manobra, mangueira de hidrante de 2.1/2 com engate, extensão metálica para hidrante,
colher de pedreiro, martelo, ponteira, talhadeira, conchas para detritos pequena e grande, guias,
extensão com farol de neblina, sabonete bactericida, álcool iodado e sinalização de trânsito
diurna e noturna.

I.S. 23

Poços de Visita
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Quando houver necessidade de entrar num poço de visita, usar mangueira de ar natural ou
aparelho autônomo de ar respirável e demais equipamentos necessários

RELAÇÃO DE EPIs E FERRAMENTAS
NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
LIMPEZA DE POÇO DE SUCÇÃO / ELEVATÓRIA
EPI´s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Macacão tipo saneamento;
Luva Látex ou Nitrílica;
Capa de chuva;
Respirador Descartável (máscara facial)
Botina de Segurança com solado PU (Poliuretano) ou Bota de PVC;
Calça com reforço;
Camisa ou camiseta manga longa;
Capacete de Segurança;
Boné;
Óculos panorâmico; e
Cinto de Segurança em locais com altura superior a 2,0 metros.

FERRAMENTAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Escada de alumínio;
Carrinho de mão
Balde ou recipiente;
Pá;
Corda;
Talha Manual;
Escumadeira; e
Escova com cerdas de aço (cabo longo).

RETIRADA DE ESCUMA E LIMPEZA DE CANALETAS E VERTEDORES
EPI´s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luva Látex ou Nitrílica;
Capa de chuva;
Respirador Descartável (máscara facial)
Botina de Segurança com solado PU (Poliuretano) ou Bota de PVC;
Calça com reforço;
Camisa ou camiseta manga longa;
Capacete de Segurança
Boné
Cinto de Segurança em locais com altura superior a 2,0 metros;
Agasalho de proteção impermeável;
Colete salva vidas; e
Óculos escuros (proteção UV).
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FERRAMENTAS
•
•
•
•
•
•

Carrinho de mão
Pá;
Corda;
Escumadeira e garfos para vertedores (alumínio);
Vassoura de nylon; e
Escova de nylon com cabo longo.

ELEVATÓRIAS e ETEs
EPI´s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Macacão tipo saneamento;
Luva Látex ou Nitrílica;
Capa de chuva;
Respirador Descartável (máscara facial)
Botina de Segurança com solado PU (Poliuretano) ou Bota de PVC;
Calça com reforço;
Camisa ou camiseta manga longa;
Capacete de Segurança
Boné
Cinto de Segurança em locais com altura superior a 2,0 metros; e
Óculos panorâmico.

FERRAMENTAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escada de alumínio;
Carrinho de mão
Balde ou recipiente;
Pá;
Corda;
Talha Manual e carretilha;
Escumadeira;
Mangueira de borracha (com esguicho)
Ancinho ou Rastelo;
Varetas para desobstrução;
Dispositivo de bloqueio de fluxo (de 100 a 400mm)
Ganchos para PV;
Caminhão de sucção/desobstrução e veículo médio com recipiente (para transportar
resíduos sólidos)
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APÊNDICE B

ANEXO B.04
Glossário
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Glossário
Termos

Definições

Aterro Sanitário

Método de disposição final de resíduos sólidos (lixo) no solo, sem causar danos ao ambiente ou à
saúde pública, utilizando processos de engenharia para confinar os resíduos sólidos na menor
área possível, cobrindo-os, por exemplo, com uma camada de terra, pelo menos uma vez por dia.
No projeto, execução e conservação de um aterro sanitário, devem ser tomados cuidados,
particularmente, para evitar a poluição das águas superficiais e subterrâneas. Quando, por razão
economias ou falta de equipamento, não puder executar um aterro sanitário adequado, desde que
os princípios básicos de engenharia tenham sido seguidos, ter-se-á um aterro controlado. No caso
de um aterro sanitário projetado para recuperação de gás metano, usado como combustível, terse-á o que muitos denominam aterro energético.

Afluente

Líquido que converge para um dado sistema (corpo d’água, reservatório, instalação de
Tratamento).
Curso de água que desemboca em outro maior ou em um lago.

Amperímetro

Situados no interior do quadro de comando, um por bomba para indicar a amperagem da bomba.

Biogás

Gás constituído, principalmente, de metano e gás carbônico, obtido através da digestão anaeróbia
da matéria contida em águas residuais (gás de esgoto) ou em resíduos sólidos, como, por exemplo,
num aterro sanitário ou em biodigestores. Pode ser utilizado como combustível em fogões de
cozinha ou em motores estacionários ou móveis (neste caso, devem ser reduzidos os teores de
gases indesejáveis, como gás carbônico, gás sulfídrico, e outros).

Corpo de água Receptor

Curso de água natural (rios, córregos), lago, reservatório, lençol subterrâneo ou oceano, nos quais
são lançadas as águas residuais.

Chave Matheus

Fica situada no poste na entrada do sistema junto ao transformador

Efluente

Substância líquido, sólida ou gasosa emergente de um sistema, como de uma estação de
tratamento ou processo industrial.

Eficiência de tratamento

Redução de carga poluidora do efluente, com relação à existência no afluente. É expressa em
porcentagem.

Escuma

Dispersão na qual o ar ou outro gás forma a fase dispersa e um líquido, a fase dispersante. Este
termo é empregado quando a concentração da fase dispersa é suficiente para que o sistema
consista em bolha de gás separadas por finas películas de líquido. Em estações de tratamento de
águas residuais ou em corpos de água receptores poluídos, trata-se do aglomeramento
sobrenadante, no qual existe uma mistura de gordura, óleo, bolhas de gás, separados por películas
de líquidos e outros produtos. O mesmo que espuma.

Emissário

Trecho final de um sistema de coleta de águas residuárias, que recebe e conduz essas águas para
um sistema de tratamento e/ou de disposição final.

Estação de Tratamento de
Esgoto - ETE

Conjunto de estruturas, dispositivos, instalações, equipamentos e aparelhos diversos, de maior ou
menor complexidade, para tratamento e dispositivo de água residuárias e do lodo resultante deste
tratamento.

Estação Elevatória

Instalação destinada a transportar um líquido do nível de sucção de chegada ao nível de recalque
ou de saída. É basicamente equipada de motores e bombas de recalque, podendo prescindir de
um poço de acumulação.
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Termos
Esgoto Doméstico

Esgoto Tratado
Extravasor

EPI
Lodo

Definições
Resíduo líquido, decorrente do uso da água em cozinha, banheiro, sanitário, lavatório e lavanderia
doméstica. O mesmo que resíduo líquido doméstico e esgoto.
Água residuais químico.
É a canalização destinada a aliviar outra existente, cuja capacidade pode se tornar insuficiente. O
mesmo que ladrão
Equipamento de Proteção Individual.
Materiais sólidos com alto teor de umidade (estado pastoso), retidos e removidos das unidades de
um processo de tratamento de água.
Materiais sólidos, finamente reduzidos, de origem orgânica ou argilosa, depositados no fundo dos
rios ou de outros corpos de água. Neste caso, também denominados vasa.

Lodo Digerido
Lodo Fresco

Lodo que passou pelo processo de digestão aeróbia, ou anaeróbia, no processo de tratamento de
águas residuárias.
Lodo retirado logo após a sua produção.

Manto de Lodo

Sólidos sedimentáveis em suspensão no interior do reator onde as bactérias realizam a digestão
anaeróbia.

Metano

Gás, com fórmula CH4 produzido juntamente com outros gases, na decomposição anaeróbia da
matéria orgânica. É um gás mais leve que o ar, combustível e explosivo em determinadas
circunstâncias; pode ser utilizado como combustível em fogões de cozinha e em motores, tanto
estacionários como móveis, de veículos automotores. É formado naturalmente nos pântanos, como
conseqüência do acúmulo de matéria vegetal em decomposição anaeróbia; por isso, é denominado
gás dos pântanos.

Relê de Nível

Situado no interior do poço das bombas, sua função é ligar e desligar automaticamente a bomba.

Sólidos Sedimentáveis

Quantidade de matéria que se sedimenta, por ação da força de gravidade, a partir de um litro de
amostra em repouso por uma hora em cone Imhoff. É constituído pelos materiais inicialmente em
suspensão em águas e efluentes domésticos e industriais, que podem ser removidos por
sedimentação, após um período de decantação. O resíduo sedimentável é medido em ensaio
específico, e expresso em ml/L (mililitros por litro de água). O mesmo que sólido sedimentáveis.

Tempo de Retenção

Tempo em que um material permanece retido, como, por exemplo: a areia numa caixa de areia e
lodo no fundo de um decantador.

UGL / ETL
GAQS
Vazão de Projeto
Vazão máxima

Unidade Gerenciadora de Lodo / Estação de Tratamento de Lodos
Gerência de Aquisições.
Vazão que o reator receberá, relativo à população servida pelo tratamento.
Vazão limite que o reator pode receber sem prejuízo ao processo de tratamento.

Ventosa

Descarrega o ar da rede ou tubulação de recalque.

Vertedor

Parte do sistema de represamento de um curso de água, que permite o escoamento do excesso
desta. Anteparos padronizados, por onde passa a água que escoa num canal; mediante princípios
hidráulicos que utilizam determinados dados do vertedor e da altura da água, pode ser calculada
a vazão desta.
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APÊNDICE C – DIRETRIZES MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA
Orientações Técnicas para Manutenção Preventiva, Manutenção Corretiva
Programada e Manutenção Corretiva Não-programada em Instalações
Industriais Elétricas, Mecânicas, Automação e Instrumentação dos
Sistemas de Esgotamento Sanitário
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Apêndice C
Orientações Técnicas para Manutenção Preventiva, Manutenção Corretiva
Programada e Manutenção Corretiva Não-programada em Instalações
Industriais Elétricas, Mecânicas, Automação e Instrumentação dos
Sistemas de Esgotamento Sanitário
O presente Apêndice tem o objetivo estabelecer, no que couber, as orientações técnicas
execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva programada e corretiva nãoprogramada em instalações novas e implantadas pela CONCESSIONÁRIA e as existentes,
industriais elétrico, mecânico, automação e instrumentação dos sistemas de esgotamento
sanitário dos municípios pertencentes a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.
C.1 – Objetivo
Execução dos serviços de manutenção eletromecânica dos sistemas de esgoto, com equipes de
manutenção compostas por profissionais capacitados e que deverão, obrigatoriamente, contar
com a supervisão de um Engenheiro Mecânico e um Engenheiro Eletricista, conforme a
competência da atividade a ser realizada, de modo a garantir a disponibilidade operacional, a
confiabilidade e a identidade visual dos equipamentos e estruturas.
Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com o Sistema de Manutenção
Industrial (SMI), que é o sistema corporativo da SANEPAR para o gerenciamento das atividades
de manutenção ou qualquer outro sistema que a SANEPAR passe a utilizar, sem custo para a
SANEPAR.
A prestação dos serviços compreenderá a realização de manutenção das especialidades elétrica,
mecânica, instrumentação e automação, nas modalidades preventiva, corretiva programada e
corretiva não-programada.
C.2 – Bases Operacionais
A CONCESSIONÁRIA deverá implantar bases operacionais na área de abrangência da
CONCESSÃO ADMINITRATIVA, de modo a disponibilizar infraestrutura adequada às equipes de
campo. Essas bases devem situar-se preferencialmente em área com localização estratégica
para minimizar o deslocamento, obtendo melhor eficiência de roteiro. O PLANO OPERACIONAL
deverá detalhar toda a estratégia de ataque as demandas dos sistemas, apresentando a
localização e a infraestrutura de cada base operacional proposta pela CONCESSIONÁRIA.
C.3 – Constituição dos Sistemas de Esgoto Existentes
Os processos que fazem parte dos sistemas de esgoto são:
•

Coleta, tratamento e disposição final de esgoto.

Os sistemas de esgoto existentes são compostos pelas seguintes unidades operacionais:
•

Estações Elevatórias de esgoto (EEE).

•

Estações de tratamento de esgoto (ETE´S).
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Essas unidades operacionais localizam-se logisticamente distantes umas das outras e possuem
medidas de capacidade diferenciadas entre si, conforme as características relacionadas no
ANEXO X – Estudo Técnico e Operacional, do EDITAL.
C.4 – Descrição dos Principais Equipamentos Eletromecânicos
A seguir são apresentadas as descrições dos principais equipamentos que fazem parte dos
Sistemas de Esgotamento Sanitário dos municípios pertencentes ao objeto contratual, ou seja,
os serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de esgoto que deverão ser
executados.
Conjuntos moto-bomba (CMB): os conjuntos moto-bomba são dos tipos vertical, horizontal,
bipartida, monobloco e de eixo prolongado. A potência dos equipamentos pode variar em função
do porte da unidade operacional. Os motores elétricos poderão ser síncronos ou assíncronos,
com potência variando entre 0,1 CV e 150 CV.
Painéis elétricos de comando: os painéis elétricos de comando, com tensão de trabalho de
127 Volts a 440 Volts, podem ser dotados de dispositivos auxiliares de partida, do tipo estrelatriângulo, chave compensadora, conversor de frequência, partida suave ou partida direta,
disjuntores, fusíveis, sensores de falta de fase, relês, bornes de ligação, contatores etc.
Automação e Instrumentação: A automação e instrumentação é formada, basicamente, por
bombas dosadoras de produtos químicos, analisadores de produtos químicos, painéis elétricos
compostos por controladores lógicos programáveis (CLPs), bem como seus respectivos
dispositivos de entrada e saída de sinais analógicos ou digitais e de alimentação, e todos os
sistemas que permitam a operação automática da instrumentação instalada. A maioria dos
componentes e instrumentos de automação opera nas estações de tratamento de esgoto (ETE)
e estações elevatórias de esgoto (EEE), como chaves controladoras de nível de diversos tipos,
pressostatos, manômetros, sensores de temperatura, relês, multimedidores, controladores para
proteção de bombas, amperímetros, voltímetros etc.
Válvulas diversos manuais ou eletromecânicas: equipamentos que compõem os barriletes de
sucção e recalque de estações elevatórias de esgoto, a fim de possibilitar o funcionamento dos
grupos moto-bomba, impedir o refluxo de líquidos, promover a retirada de ar de tubulações ou
atenuar as consequências do golpe de aríete durante os momentos de desligamento de bombas.
Válvulas do tipo gaveta ou borboletas manuais ou eletromecânicas normalmente operam abertas
ou fechadas para possibilitar a operação ou a manutenção das instalações.
Juntas de montagem: dispositivos mecânicos que permitem a conexão entre as tubulações e
as válvulas e os conjuntos moto-bomba, possibilitando a montagem ou a desmontagem dos
equipamentos, válvulas ou tubos.
Acoplamentos de motores: dispositivos que permitem o acoplamento do eixo-motor ao eixo de
bombas ou equipamentos.
Vasos pressurizadores e compressores: dispositivos para o funcionamento de sistemas e/ou
a proteção de tubulações. Compostos por compressores, incluindo seus motores elétricos e
diversos componentes, como pressostatos, válvulas de nível, válvulas de purga, visores,
manômetros etc.
Subestações e transformadores: instalações destinadas ao rebaixamento do nível de energia
elétrica, normalmente equipadas com transformadores de alta potência, chaves seccionadoras,
dispositivos de proteção das linhas, redes de transmissão e equipamentos elétricos, como
disjuntores, relês de subtensão, sobre-corrente, falta de fase etc
Comportas: equipamento mecânico de bloqueio de fluidos entre estruturas civis.
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Raspador de lodo: É um equipamento mecânico que funciona girando centrado em um ponto
fixo ou transladando de uma ponta a outra do decantador.
Gradeamento mecanizado: É um equipamento mecânico que funciona em um ponto fixo ou
transladando de uma ponta a outra retirando os sólidos em suspensão. Os equipamentos citados
encontram-se, com maior frequência, nas instalações da SANEPAR.

C.5 – Descrição dos Principais Equipamentos Eletromecânicos
Para manter os equipamentos eletromecânicos em funcionamento, será necessário um plano de
manutenção preventiva e corretiva.
Os serviços devem abranger todos os equipamentos e uma sistematização quanto a
periodicidade e acompanhamento dos mesmos, impactando na redução de manutenções
corretivas. Para isso, deverão ser utilizados tecnologias mais adequadas e estruturas
profissionais, direcionadas para as metas de produtividade, aperfeiçoamento qualitativo,
agilidade e maior funcionalidade.
Para medirmos o tempo em que seus equipamentos estarão disponíveis e o tempo que eles
ficarão parados para algum reparo, utilizaremos três indicadores que são:
•

MTBF (Mean Time Between Failures) – Tempo Médio entre Falhas;

•

MTTR (Mean Time To Repair) – Tempo Médio para Reparo;

•

Disponibilidade – DISP.

Com os registros e cálculos corretos destes indicadores de desempenho, a empresa
consegue programar todas as manutenções de acordo com os históricos e assim otimizar o
processo, uma vez que ela sabe em média a cada quanto tempo deve parar para fazer os reparos
dos seus equipamentos.
Desta forma ela consegue programar as manutenções preventivas e evitar paradas inesperadas.
Também é possível entender a eficiência da sua equipe de manutenção através do tempo gasto
nos reparos.
Cabe a CONCESSIONÁRIA uma melhoria contínua nos indicadores. A falta de disponibilidade
operacional dos sistemas medido nos indicadores são de inteira responsabilidade da
CONCESSIONÁRIA e deve buscar formas alternativas para mitigar riscos ambientais
promovidos pela baixa eficiência de manutenção. Para estes casos, a CONCESSIONÁRIA ao
assumir o risco da baixa qualidade da manutenção deve arcar com os custos adicionais de
remoção de esgoto por formas alternativas aprovadas pela SANEPAR. A CONCESSIONÁRIA é
responsável por manter um parque de máquinas que possibilite adequar os tempos de
manutenção com seus fornecedores de equipamentos afim de garantir a operacionalidade do
sistema sem formas alternativas. As formas alternativas somente serão aceitas em casos
extremos.
Os materiais e componentes de manutenção deverão ser sempre fornecidos pela
CONCESSIONÁRIA.
Os serviços de manutenção contemplados serão abordados na sequência.

C.5.1 –Manutenção Preventiva
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Entende-se por Manutenção Preventiva a manutenção focada na prevenção contra a quebra, a
falha ou o colapso, o conjunto de intervenções planejadas e periódicas que visam manter
satisfatórias as condições operacionais de um equipamento, uma instalação ou um sistema, as
ações programadas com conotação de conservação. São exemplos de Manutenção Preventiva:
inspeção visual, limpeza periódica de equipamentos e instalações, substituição de componentes
em paradas planejadas, ato de lubrificar, técnica de proteção catódica, verificações do estado de
funcionamento, ajustes e, se necessário, troca de peças.

EXECUÇÃO PLANEJADA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
A Manutenção Preventiva é programada e controlada por meio do SMI (Sistema de Manutenção
Industrial). O sistema possibilita a inserção e a padronização de planos e procedimentos, o
controle das intervenções pelas Solicitações de Serviço Eletromecânicos (SSE´s) e Ordens de
Serviço Eletromecânicos (OSE´s), a geração de histórico, a programação de mão-de-obra e o
controle de custos.
O SMI é a ferramenta corporativa para a gestão da manutenção na SANEPAR e está estruturado
de tal forma a emitir, sistematicamente, as Ordens de Serviço nos seus respectivos períodos.
As manutenções preventivas deverão ser realizadas conforme o programa preestabelecido no
SMI. O sistema poderá ser atualizado quando houver recomendação de fabricantes sobre planos
de manutenção estabelecidos para novos equipamentos, quando houver a necessidade de
experiência operacional e de outras necessidades de melhoria em função dos locais onde os
equipamentos se encontram instalados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS
Quando ocorrer a realização do serviço de manutenção eletromecânica planejado, a
CONCESSIONÁRIA deverá registrar fotograficamente o estado geral da instalação, mostrando
o aspecto visual da fachada ou de outros pontos significativos que estejam prejudicando o
aspecto visual – Identidade Visual da Instalação –, bem como os aspectos estruturais da Unidade
Operacional. Deverão ser relatados nas OSE´s os problemas encontrados, como a necessidade
de manutenção nas áreas verdes e nas estruturas civis, a fim de serem emitidas novas Ordens
de Serviço para as respectivas finalidades.
As principais etapas da manutenção preventiva deverão ser fotografadas, registrando-se os
principais problemas encontrados ou o estado geral dos equipamentos e seus componentes. As
fotos deverão dar origem a um arquivo em meio digital, a ser disponibilizado para a fiscalização
da SANEPAR.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – LISTA DE EQUIPAMENTOS
No ANEXO X – Estudo Técnico e Operacional, do EDITAL, estão representados os equipamentos
existentes, com as diretrizes mínimas de frequência de serviços de manutenção preventiva. A
programação das manutenções preventivas é de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA,
desta forma, a frequência dos serviços deverá ser definida a partir da emissão das OSE´s
geradas pelo SMI.
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Inspeção eletromecânica em sistemas operacionais
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teste de funcionamento
Ligar e verificar todos os equipamentos, principalmente os reservas não operantes e
sem rodízio automático quanto a: vazamentos, temperatura, vibrações e ruídos;
Grandezas eletromecânicas: verificar se a tensão, corrente elétrica, vazão e a
pressão estão de acordo com as condições operacionais e/ou especificação dos
equipamentos. Registrar os valores medidos em documento específico.
Inspeção elétrica
Inspeção visual painel elétrico
Componentes elétricos: conexões, contatores, relés, disjuntores, horimetros,
inversores e/ou softstarter
Acessórios: dobradiças, fechos, microventiladores, venezianas/filtros, iluminação
Sinalização: nível e status de funcionamento
Inspeção mecânica
Vibração
Inspeção visual e por tato
Temperatura
Inspeção por tato e medir se necessário
Ruídos
Verificar existência de ruídos anormais
Vazamentos
Inspeção visual dos equipamentos e/ou instalações
Selagem
Selagem com gaxetas
Verificar vazamentos
Verificar desgaste de luvas
Ajustar ou substituir gaxetas
Selagem com selo mecânico
Verificar existência de vazamentos
Acionamentos por correias / engrenagens
Verificar tensão das correias / correntes, ajustar, se necessário
Verificar desgastes (correias/correntes/polias/engrenagens)

Lubrificação a Graxa e a Óleo de Equipamentos
•
•
•
•
•
•
•

Teste de funcionamento
Verificar disponibilidade de lubrificante para a troca
Verificar a existência de vazamentos do lubrificante e eliminar se possível
Esgotar óleo em recipiente adequado
Verificar aspecto e existência de impurezas no óleo (água, metais e outros)
Se necessário, lavar o mancal, carter, caixa de óleo com o próprio lubrificante
Ou com desengraxante
o No caso da necessidade do uso do desengraxante (jimo ou similar), o mancal
deve ser lavado novamente com o próprio lubrificante antes de fixar o bujão de
dreno;

•

Completar o mancal, carter ou caixa de óleo com o lubrificante recomendado na
tabela “lubrificantes Sanepar”
o Conferir nível do lubrificante;

•

Colocar equipamento em operação e observar quanto a: vazamentos, temperatura,
vibrações e ruídos;
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Conjuntos Moto-Bomba
Verificar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o acoplamento;
os movimentos livres no rotor;
as condições de guias e suportes;
o sistema de refrigeração;
os ruídos anormais;
as vibrações com equipamentos digitais e apontar os respectivos diagnósticos;
a temperatura com equipamentos digitais;
os cabos de alimentação, utilizando, se necessário, a técnica de termovisão;
e medir a isolação;
e medir a tensão (em regime);
e medir a corrente (em regime);
os vazamentos nas tubulações e válvulas da instalação e, se necessário, repará-las
ou substituí-las;
o nível de óleo e, se necessário, providenciar a troca;
os níveis de água e óleo e, se necessário, completá-los ou substituí-los;
a caixa de ligação;
o sentido de rotação;
e limpar o gradeamento;
e limpar o poço de sucção;
e limpar o CMB;
e lubrificar os mancais e rolamentos;
as gaxetas e os retentores;
e desobstruir os drenos;
e apertar manualmente os parafusos, se necessário.

Observação: No que se refere aos primeiros sete itens da listagem, a intervenção na instalação
deverá ser imediata (solução do problema encontrado) se constatada alguma irregularidade,
caracterizando assim a manutenção corretiva.
Acoplamento Rígido
Verificar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E realizar inspeção visual;
Se há vazamentos;
O estado dos parafusos e porcas;
Se há empenamentos;
Se há desgaste;
Se há corrosão;
A existência de trincas, bolhas ou escorrimento;
A limpeza;
A pintura e, se necessário, realizá-la conforme a norma técnica da Sanepar;
E programar a troca, se necessário

Válvula Esférica
Verificar:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

O estado do corpo externo;
A pintura;
Se há corrosão;
Se há vazamentos;
O estado das juntas, flanges e conexões;
O estado dos parafusos e porcas;
Se há ruídos anormais;
E inspecionar externamente a origem do ruído;
Se há vibrações.

Válvula de Gaveta
Verificar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A pintura e, se necessário, realizá-la conforme a norma técnica da SANEPAR;
Se há vazamentos;
Se há corrosão;
O estado interno do equipamento e, se necessário, programar parada com CCO;
O estado interno do equipamento e, se necessário, trocá-lo;
O estado interno do equipamento e, se necessário, desmontá-lo da instalação;
Se há incrustações;
Se há desgaste do eixo;
Os ruídos anormais e inspecionar externamente a sua origem;
Os ruídos anormais e, se eles persistirem, programar parada para exame interno;
A câmara da gaxeta e, se necessário, trocá-la;
Se há desgaste na câmara da gaxeta;
Se há fissuras na câmara da gaxeta;
Se há incrustações e, se necessário, raspar as partes incrustadas com espátula e
lavá-las com água;
Se há falhas, trincas, bolhas e escorrimento na pintura;
A pintura e, se necessário, realizá-la conforme a norma técnica da SANEPAR;
As vibrações na válvula ou no mecanismo e, se elas persistirem, programar parada
para exame interno;
As vibrações na válvula ou no mecanismo e, se necessário, operar 1/4 do ciclo: abrirfechar em função bloqueio;
A pintura da tampa de proteção do eixo suporte;
O estado da tampa de proteção do eixo suporte e, se necessário, trocá-la;
Se há incrustações na tampa de proteção do eixo suporte;
Se há corrosão na tampa de proteção do eixo suporte;
O estado da gaxeta e, se necessário, trocá-la;
Se há desgaste na gaxeta;
Se há fissuras na gaxeta;
O estado da cunha (ou gaveta) e, se necessário, trocá-la;
Se há desalinhamento na cunha (ou gaveta);
Se há desgaste na cunha (ou gaveta);
O estado do eixo limitador e, se necessário, trocá-lo;
Se há vazamento na junta do corpo ou flanges do eixo limitador e, se necessário,
apertar os parafusos;
O estado do eixo limitador e, se necessário, programar parada para exame interno;
Se há empenamentos no eixo limitador;
O funcionamento e colocar a válvula na posição de montagem, fechar e abrir;
O estado do volante (ou cabeçote) e, se necessário, trocá-lo;
A pintura do volante (ou cabeçote);
Se há incrustações no volante (ou cabeçote);
Se há corrosão no volante (ou cabeçote);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O estado da haste e, se necessário, trocá-la;
Se há empenamentos na haste;
Se há desgaste na haste;
O estado do anel de vedação da cunha e, se necessário, trocá-lo;
Se há desgaste no anel de vedação da cunha;
Se há fissuras no anel de vedação da cunha;
Se há vazamentos na recolocação em serviço;
O aperto de todos os parafusos na recolocação em serviço;
E abrir a válvula de bloqueio na recolocação em serviço;
E remontar o equipamento na instalação na recolocação em serviço;
O aperto de todos os tirantes na recolocação em serviço;
Se há vazamentos na inspeção final;
O estado da preme gaxeta e, se necessário, trocá-la;
Se há desgaste na preme gaxeta;
Se há fissuras na preme gaxeta;
O estado da porca de manobra e, se necessário, trocá-la;
Se há empenamentos na porca de manobra;
Se há desgaste na porca de manobra;
O estado do anel de vedação do corpo e, se necessário, trocá-lo;
Se há desgaste no anel de vedação do corpo;
Se há fissuras no anel de vedação do corpo;
O estado da junta do corpo e, se necessário, trocar as juntas;
A facilidade de manobra, operar 1/4 do ciclo: abrir-fechar em função bloqueio;
A facilidade de manobra e lubrificar o mecanismo.

Ventosas
Verificar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A pintura externa;
Se há vazamentos;
O estado externo e, se necessário, trocá-lo;
Se há corrosão externa;
O estado interno do equipamento e, se necessário, trocá-lo;
E fechar a válvula de bloqueio;
E desmontar o equipamento da instalação;
Se há incrustações internas;
Se há material estranho no interior do equipamento;
A pintura da tampa;
O estado da tampa e, se necessário, trocá-la;
Se há incrustações na tampa;
Se há corrosão na tampa;
E sanar as incrustações existentes, raspar as partes incrustadas com espátula e
lavá-las com água;
Se há falhas, trincas, bolhas e escorrimento na pintura;
A pintura e, se necessário, realizá-la conforme a norma técnica da Sanepar;
O estado do niple de descarga e, se necessário, trocá-lo;
Se há obstrução na entrada/saída de ar do niple de descarga;
O estado do flutuador esférico e, se necessário, trocá-lo;
Se há imperfeições na superfície do flutuador esférico;
O estado do anel de vedação e, se necessário, trocá-lo;
E remontar o equipamento na instalação na recolocação em serviço;
O aperto de todos os parafusos na recolocação em serviço;
E abrir a válvula de bloqueio na recolocação em serviço;
Se há vazamentos na inspeção final.
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Válvula de Retenção Tipo Clasar
Verificar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A pintura externa;
Se há vazamentos externos;
Se há corrosão externa;
O estado interno do equipamento e, se necessário, trocá-lo;
O estado interno do equipamento e, se necessário, programar parada com CCO;
E desmontar o equipamento da instalação;
Se há incrustações internas;
E sanar as incrustações existentes, raspar as partes incrustadas com espátula e
lavá-las com água;
Se há falhas, trincas, bolhas e escorrimento na pintura;
A pintura e, se necessário, realizá-la conforme a norma técnica da Sanepar;
A pintura do anel/contra corpo;
O estado do anel/contra corpo e, se necessário, trocá-lo;
Se há incrustações no anel/contra corpo;
Se há corrosão no anel/contra corpo;
O estado do obturador e, se necessário, trocá-lo;
Se há fissuras no obturador;
O estado da mola helicoidal de compressão e, se necessário, trocá-la;
O efeito da mola helicoidal de compressão sobre o fechamento do obturador;
O estado das juntas de vedação e, se necessário, trocá-las;
Se há fissuras nas juntas de vedação;
Se há vazamentos na recolocação em serviço;
O aperto de todos os parafusos na recolocação em serviço;
E abrir a válvula de bloqueio na recolocação em serviço;
E remontar o equipamento na instalação na recolocação em serviço;
O aperto de todos os tirantes na recolocação em serviço;
Se há vazamentos na inspeção final.

Válvula de Retenção Portinhola Única
Verificar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A pintura externa;
Se há vazamentos externos;
Se há corrosão externa;
O estado interno do equipamento e, se necessário, trocá-lo;
O estado interno do equipamento e, se necessário, programar parada com cco;
E desmontar o equipamento da instalação;
Se há incrustações internas;
A pintura das portinholas;
O estado das portinholas e, se necessário, trocá-las;
Se há incrustações nas portinholas;
Se há corrosão nas portinholas;
Se há desgaste no eixo;
E sanar as incrustações existentes, raspar as partes incrustadas com espátula e
lavá-las com água;
Se há falhas, trincas, bolhas e escorrimento na pintura;
A pintura e, se necessário, realizá-la conforme a norma técnica da Sanepar;
O estado da guarnição e, se necessário, trocá-la;
Se há fissuras na guarnição;
O funcionamento e colocar a válvula na posição de montagem, fechar e abrir;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se há vazamentos na recolocação em serviço;
O aperto de todos os parafusos na recolocação em serviço;
E abrir a válvula de bloqueio na recolocação em serviço;
E remontar o equipamento na instalação na recolocação em serviço;
O aperto de todos os tirantes na recolocação em serviço;
Se há incrustações na tampa;
Se há corrosão na tampa;
O estado da tampa e, se necessário, programar a troca;
Se há vazamentos na inspeção final.

Válvula de Retenção Duo Check
Verificar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A pintura externa;
Se há vazamentos externos;
Se há corrosão externa;
O estado interno do equipamento e, se necessário, trocá-lo;
E desmontar o equipamento da instalação;
Se há incrustações internas;
O estado interno do equipamento e, se necessário, programar parada com cco;
A pintura das portinholas;
O estado das portinholas e, se necessário, trocá-las;
Se há incrustações nas portinholas;
Se há corrosão nas portinholas;
E sanar as incrustações existentes, raspar as partes incrustadas com espátula e
lavá-las com água;
Se há falhas, trincas, bolhas e escorrimento na pintura;
A pintura e, se necessário, realizá-la conforme a norma técnica da Sanepar;
O estado da mola e, se necessário, trocá-la;
O efeito da mola sobre o fechamento do obturador;
As condições da vedação aparente do eixo do disco;
E limpar o disco perfurado;
Se há empenamentos no eixo do disco;
Se há desgaste no eixo do disco;
O estado do eixo limitador e, se necessário, trocá-lo;
Se há vazamento na junta do corpo ou flanges do eixo limitador e apertar os
parafusos;
O estado do eixo limitador e, se necessário, programar parada para exame interno;
Se há empenamentos no eixo limitador;
O estado da vedação e, se necessário, trocá-la;
Se há fissuras na vedação;
O funcionamento da válvula e colocar a válvula na posição de montagem, empurrar
e soltar;
Se há vazamentos na recolocação em serviço;
O aperto de todos os parafusos na recolocação em serviço;
E abrir a válvula de bloqueio na recolocação em serviço;
E remontar o equipamento na instalação na recolocação em serviço;
O aperto de todos os tirantes na recolocação em serviço;
Se há vazamentos na inspeção final.

Chave Seccionadora
Verificar:
•

E executar a limpeza geral;
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•
•
•

E revisar as conexões de isoladores e o barramento;
E reapertar as conexões;
E reapertar a conexão de aterramento.

Disjuntor
Verificar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O estado geral de conservação e realizar limpeza geral;
Os disjuntores, a fiação, os cabos e reapertar os parafusos de fixação;
Realizar medição de corrente e limpeza dos disjuntores;
A oxidação das réguas de terminais - fixar, desoxidar e reapertar;
E reapertar conexões – inspecionar componentes, cabos, fiação, terminais,
conexões;
Se os cabos estão bem conectados;
A conexão de aterramento e inspecionar as malhas de aterramento;
E ajustar o fim de curso;
E realizar a limpeza do barramento – eletrodutos, fiação e parafusos de fixação;
E reapertar barramentos e parafusos de fixação.

Linha de Ar Comprimido
Verificar:
•
•
•

E realizar inspeção visual;
O funcionamento dos pressostatos;
Se há indícios de corrosão.

Secador de Ar
Verificar:
•
•
•
•
•
•
•

As conexões, os registros e as tomadas de pressão e, se necessário, trocá-los;
As conexões, os registros e as tomadas de pressão e, se necessário, refazer as
conexões;
Os ventiladores;
O gás freon, a pressão e os vazamentos;
A pressão, a sucção (30-40 psi) e o recalque (90-140 psi);
E realizar limpeza;
O dreno automático.

Compressor de Ar
Verificar:
•
•
•
•
•
•

O nível e o estado do óleo do carter e, se necessário, completá-lo;
As correias, a tensão e o estado de conservação;
As correias e, se necessário, trocá-las;
As conexões e reapertá-las;
O filtro de ar, desmontá-lo e limpá-lo;
As conexões pneumáticas, inspecionar e reparar os vazamentos.

Entrada de Energia
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Verificar:
•
•
•
•
•

Se há vazamento no transformador;
O aterramento de entrada;
A isolação do pára-raios de at;
As chaves seccionadoras – chaves matheus;
E limpar as cabines de medição.

Observação: Em todos os itens, caso seja detectada alguma irregularidade, deverá haver
intervenção imediata (solução do problema encontrado) na instalação, caracterizando assim a
manutenção corretiva.

Painéis Elétricos
•
•
•
•

Realizar inspeção visual do painel;
Realizar inspeção termográfica do painel;
Executar limpeza do quadro;
Realizar medições das grandezas eletromecânicas (tensão, corrente, potências,
fator de potência, pressão, vazão) e registrar os valores medidos em documento
específico;

•

Realizar os testes operacionais e dos sistemas de proteção e comando existentes
(nível, pressão, automatismo, intertravamento, revezamento de cmbs, iluminação
interna e externa, etc.);
Inspecionar/verificar e se necessário testar no break;
Verificar existência de não conformidades referentes a:
Estado geral do quadro (alvenaria, caixa de passagem, canaletas, corrosão,
oxidação, pintura, plaquetas de identificação, segurança e sinalização, fechos,
microventiladores, venezianas/filtros, iluminação);
▪ As proteções estão operantes, identificadas e conectadas ao sistema de
aterramento geral;
▪ Condições de instalação e identificação do sistema de comunicação,
quando existente;
▪ Se os eletrodutos estão selados com massa de calafetar;
▪ Se os cabos estão identificados com anilhas;
▪ Existência de projeto no quadro e estado de conservação do mesmo.

•
•
•

Observação: Caso seja detectada alguma irregularidade, deverá haver a intervenção imediata
(solução do problema encontrado) na instalação, caracterizando assim a manutenção corretiva.

C.5.2 –Manutenção Corretiva Programada
Entende-se por Manutenção Corretiva programada a necessidade de intervenção nas
instalações e nos equipamentos com a sua paralisação geral ou parcial, visando à correção de
falhas e/ou deficiências que prejudiquem a operação normal do sistema. As necessidades de
manutenções corretivas devem ser sempre programadas em conjunto com a SANEPAR,
buscando o menor impacto possível nos sistemas.
As manutenções corretivas programadas poderão ser das especialidades elétrica, mecânica e
instrumentação, sua programação deverá ocorrer em conjunto com a equipe da Sanepar, onde
serão definidos os dias e horários de menor impacto para a operação dos sistemas, podendo
inclusive serem realizadas fora do horário comercial ou em finais de semana.
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Poderá ocorrer a necessidade de execução de serviços de manutenção corretiva em
equipamentos cuja falha provoque perda de produção, vazamentos de grandes proporções,
situações que apresentem risco às pessoas e que comprometam a imagem da SANEPAR,
implicando a necessidade de atendimento imediato para evitar agravamento da situação.
A manutenção corretiva eletromecânica deverá ser gerenciada a partir da emissão de Ordens de
Serviço geradas pelo responsável da contratada via Sistema de Manutenção Industrial (SMI).
A SANEPAR deverá fornecer à CONCESSIONÁRIA os procedimentos a serem seguidos durante
toda a duração da manutenção corretiva e as orientações sobre a necessidade de comunicação
entre a Gerência da SANEPAR e a equipe de manutenção antes de procedimentos que envolvam
desligamento de outras bombas ou partida de bombas que, eventualmente, estejam paradas,
fechamento ou abertura de registros, início de desmontagem de equipamentos etc.
Em cada Polo de Manutenção, conforme exposto no tópico “Equipes de Manutenção,
Administração e Controle”, a CONCESSIONÁRIA designará um responsável em gerar as Ordens
de Serviço, o qual deverá ser, na falta do Coordenador, o responsável por atender ou designar
uma equipe para o atendimento a essas Ordens de Serviço.
As equipes de manutenção da CONCESSIONÁRIA receberão dos coordenadores da
CONCESSIONÁIRA as Ordens de Serviço e deverão se deslocar até a unidade ou a instalação
em que deverá ser realizado o serviço, de acordo com o endereço informado na Ordem de
Serviço, e executar uma inspeção inicial que definirá os serviços de:

•

Retirada do equipamento, incluindo todos os serviços de desmontagem necessários.

•

Remoção, carregamento e transporte de ida e volta dos equipamentos avariados até o
Polo ou ao fornecedor do serviço de reparo.

•

Substituição e/ou remontagem do equipamento, restabelecendo as condições de
operacionalidade do sistema. Diagnóstico para detectar a origem da necessidade da
manutenção corretiva, bem como os procedimentos necessários para o
restabelecimento da operacionalidade, como substituições de peças e/ou regulagens,
remoções de ar de linhas de sucção, verificações e restabelecimentos de dispositivos de
automação e controle.

•

Desmontagem e diagnóstico dos equipamentos avariados, com registro na Ordem de
Serviço para as providências de aquisição e reposição.

•

A execução de qualquer serviço caracterizado como manutenção corretiva programada
deverá ser comunicada a Sanepar com 10 dias de antecedência e a execução com prazo
máximo de 12 horas. Situações específicas poderão ser acordadas previamente entre a
SANEPAR e a CONCESSIONÁRIA.

•

As solicitações feitas por Ordens de Serviço envolvem serviços eletromecânicos em
vários equipamentos elétricos, motores, conjunto moto-bomba, bombas dosadoras,
cabines de entrada de energia elétrica, subestações, painéis e instrumentos de
automação.

•

As equipes de manutenção CONCESSIONÁRIA deverão possuir o ferramental e
instrumental necessários para a execução completa dos serviços de manutenção
corretiva programada.

C.5.3 –Manutenção Corretiva Não-Programada
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As manutenções corretivas eletromecânicas não-programadas deverão ser gerenciadas a partir
da emissão de Ordens de Serviço. As OSE’s deverão conter os procedimentos a serem seguidos
durante toda a duração da manutenção e a orientação sobre a necessidade de comunicação
onde está sendo feita a intervenção e a equipe de manutenção antes de procedimentos que
envolvam o desligamento de outras bombas ou a partida de bombas que eventualmente estejam
paradas, o fechamento ou a abertura de registros, ligações elétricas provisórias, o início de
desmontagem de equipamentos, enfim, de tudo que possa causar interferência na operação dos
sistemas de esgoto.
As equipes de manutenção receberão dos coordenadores da CONTRATADA as Ordens de
Serviço e deverão se deslocar até a unidade e executar uma inspeção inicial que definirá os
serviços necessários para o pronto restabelecimento do sistema operacional.
Em todos os casos deverão ser abertas SSE´s e OSE´s no SMI, para efeito de controle dos
serviços realizados pela CONTRATADA, mantendo assim o registro histórico das intervenções
realizadas.
Deverão ser previstos esquemas de atendimento ininterrupto durante 24 horas por dia, todos os
dias do ano, visando ao pronto atendimento de eventuais falhas de equipamentos e instalações,
bem como o pronto restabelecimento das condições normais de operação das instalações.
Durante o período noturno as equipes poderão ser contatadas pelas unidades operacionais, por
meio do sistema de comunicação via celular, a ser fornecido pela CONTRATADA a cada
profissional participante da escala de sobreaviso/plantão do pronto-atendimento.
Nos finais de semana (sábados e domingos) e feriados, os serviços deverão ser programados
em uma escala de plantão previamente elaborada a cada mês.
A CONTRATADA deverá programar escalas de plantão para pronto-atendimento pelo menos nos
três Polos de atendimento. A implantação de escalas em outros Polos de Manutenção deverá
ser avaliada pela CONTRATADA que deverá garantir o pronto-atendimento às situações
emergenciais.
As equipes participantes das escalas deverão ser constituídas por técnicos, eletricistas e
mecânicos da CONTRATADA, oriundos de todas as equipes de todos os Polos de Manutenção.
Os profissionais deverão ter facilidade de locomoção, comunicação, disponibilidade e
responsabilidade.
Os serviços não-programados corresponderão às intervenções executadas em equipamentos e
componentes para reparos de:
•

Anormalidades constatadas durante a execução dos serviços programados.

•

Anormalidades constatadas pelo programa de manutenção preventiva.

•

Falhas em equipamentos e componentes durante o intervalo entre as manutenções
preventivas.

•

Caberá à CONTRATADA a execução do reparo e da correção de anormalidades, falhas
e problemas apresentados pelos equipamentos e componentes, constatados durante a
realização da manutenção programada ou dos programas de manutenção.

•

As falhas ocorridas no intervalo entre as manutenções preventivas deverão passar por
uma análise técnica da CONTRATADA para a identificação das causas.

•

As principais atividades da Manutenção Corretiva Não-Programada são:

•

Desmontagem para substituição e transporte dos conjuntos moto-bomba, envolvendo
desmontagem do barrilete e/ou substituição de seus elementos, retirada dos conjuntos
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moto-bomba com substituição e montagem de novos conjuntos e/ou elementos do motor
e da bomba, verificação das condições de operação (pressão, tensão e corrente),
verificação dos painéis de comando e emissão de relatórios.
•

Desmontagem para substituição e transporte das grades mecanizadas, raspadores,
aeradores, filtros rotativos, envolvendo desmontagem e/ou substituição de seus
elementos, verificação das condições de operação, verificação dos painéis de comando
e emissão de relatórios.

•

Serviços de assistência técnica às estações elevatórias de esgoto e equipamentos
eletromecânicos das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), incluindo painéis de
comando e proteção, troca de fusíveis, troca de relês de proteção, bobinas, contatores,
contatores auxiliares, cabos de alimentação, sistemas de comando, bóias de nível e
demais componentes eletromecânicos envolvidos nos sistemas.

•

Substituição e transporte de painéis de comando das estações elevatórias de esgoto e
equipamentos das ETEs, incluindo desmontagem das conexões, serviços de
substituição e testes.

•

Serviços em entrada de energia elétrica em AT (Alta Tensão), MT (Média Tensão) e/ou
BT (Baixa Tensão), como a substituição de fusíveis, pára-raios, cabos elétricos de
alimentação, transformadores, cabos e eletrodos de aterramento etc.

•

Identificação e numeração, com placas ou etiquetas autocolantes, de todos os
equipamentos de cada instalação, conforme o cadastro dos equipamentos registrado no
SMI.

•

Limpeza de cada instalação visitada, sempre após a execução dos serviços de
manutenção, visando à obtenção das adequadas condições de salubridade e higiene.

•

Todos os serviços de limpeza, varrição e lavagem de piso (se necessário), bem como
troca de luminárias e lâmpadas deverão ser realizados pela equipe responsável pela
manutenção na instalação.

C.5.4 – Registro das Atividades Programadas e Não-programadas
No decorrer dos trabalhos, deverão ser fotografadas as principais etapas dos serviços, focando
principalmente os equipamentos objetos de manutenção, seu estado geral e, se possível, o ponto
de origem da manutenção. O registro de peças/equipamentos substituídos e/ou recuperados
deverá ser incluído na OSE, com a indicação de marca, modelo e referência a fim de um controle
de ativos. Os arquivos fotográficos, deverão ser repassados à SANEPAR.

C.5.5 – Equipes de Manutenção, Administração e Controle
A CONCESSIONÁRIA deverá contar com quadro de empregados composto por profissionais
qualificados e treinados e que, comprovadamente, tenham vínculo empregatício com a
CONCESSIONÁRIA.
Os responsáveis técnicos pelos serviços de manutenção deverão ser Engenheiros, um com
formação em Engenharia Elétrica e outro em Mecânica.
As equipes de manutenção deverão contar com técnicos das áreas elétrica, instrumentação e
mecânica. Cada Polo de Manutenção deverá contar com um supervisor ou encarregado de
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equipe com formação técnica em uma das modalidades acima, com experiência mínima de um
ano comprovada em manutenção de sistemas de esgoto ou equipamentos industriais.
As equipes administrativas deverão ser formadas por técnicos administrativos, as quais se
dedicarão à administração de recursos humanos, veículos e equipamentos automotivos,
suprimento e controle de materiais, logística e outras atividades de caráter administrativo.
O tamanho do quadro de empregados da CONCESSIONÁRIA deverá ser adequado à
quantidade de serviços de manutenção, atividades de administração, suprimentos e
programação e controle de manutenção prevista para cada Polo de Manutenção.
Todo dimensionamento de equipes e recursos produtivos é de responsabilidade da
CONCESSIONÁRIA, devendo sempre ser revisado e adequado conforme as necessidades dos
sistemas.

C.5.6 – Qualificação dos profissionais
A CONCESSIONÁRIA deverá atender às demandas da área eletromecânica considerando às
características uma equipe multidisciplinar formada por, no mínimo:
•

Eng.º Eletricista;

•

ENGº mecânico;

•

Técnico em Eletricidade;

•

Técnico em Mecânica;

•

Técnico de Segurança do Trabalho;

•

Técnico Administrativo;

•

Mecânico e Eletricista de manutenção,

•

Ajudante Geral;

C.5.7 – Ferramental e Veículos
Os veículos e equipamentos deverão estar em perfeitas condições de uso, conforme legislação
vigente e atender ao requisito de idade máxima dos veículos leves (Pick-Up ou Furgão) igual a
5 anos de fabricação e veículos pesados (Caminhão poliguindaste, basculante, auto vácuo ou
dotado de equipamento de hidrojateamento), até 10 anos de fabricação. Os veículos deverão
obedecer a um único padrão de cor, sendo esta definida como “branca”.
Os veículos e equipamentos devem possuir a identificação com a logomarca e nome da
CONCESSIONÁRIA, sob o qual deverá constar a inscrição “PARCERIA PÚBLICO PRIVADA SANEPAR”.
A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer aos seus funcionários as ferramentas, os instrumentos e
os equipamentos necessários à execução dos serviços, em quantidade e qualidade compatíveis
com o fim a que se destinem.
As ferramentas e os instrumentos danificados durante a execução dos serviços deverão ser de
única e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.
Anexo IV – Caderno de Encargos
Edital de Concorrência Internacional nº XX/XXXX
107

A CONCESSIONÁRIA deverá, no Polo de Manutenção, dispor de todos os aparelhos e
instrumentos necessários à execução de seus serviços e para o controle de qualidade exigido
pelas normas quanto às suas condições. Todos os instrumentos e aparelhos deverão ser
controlados por meio de um mapa contendo a identificação dos instrumentos e as datas de suas
calibrações efetuadas e programadas, bem como os respectivos laudos.

C.5.8 – Administração e Organização da CONCESSIONÁRIA
A CONCESSIONÁRIA deverá dispor de escritório regional para a administração e a organização,
assim como para a gestão das atividades de prestação dos serviços contratados.
Os Polos de Manutenção deverão ser constituídos por uma sala para a programação e o controle,
uma sala para a instalação de uma oficina, uma sala para o armazenamento de materiais e o
equipamento sanitário (banheiro e vestiário) adequado ao número de funcionários da
CONCESSIONÁRIA lotados no respectivo Polo, atendendo requisitos da NR-18.
C.5.8 – Programa de Gerenciamento da Manutenção
Para o gerenciamento da manutenção dos equipamentos deverá ser utilizado o sistema
corporativo SMI (Sistema de Manutenção Industrial), ou qualquer outro sistema proposto que
atenda no mínimo os requisitos do sistema existente (SMI), sem custo adicional para a
SANEPAR. Por meio desse programa deverão ser geradas as solicitações de manutenção e as
ordens de serviço.
A CONCESSIONÁRIA deverá gerar as Ordens de Serviços de acordo com a periodicidade
estabelecida no cronograma de serviços elaborado no início do contrato. Nas Ordens de
Serviços, além dos procedimentos de execução, deverão constar campos a serem preenchidos
com os dados de execução da manutenção.
Após a assinatura do contrato, será autorizado pela SANEPAR o acesso ao Sistema de
Manutenção Industrial (SMI) pela rede corporativa ou pela internet, a CONCESSIONÁRIA deverá
instalar uma conexão em banda larga nos Polos de Manutenção.
A CONCESSIONÁRIA deverá prover cada Polo de Manutenção com no mínimo, um
microcomputador compatível com o sistema da SANEPAR, com aplicativos oficiais, uma
impressora laser, bem como com um Técnico Administrativo para a operação do sistema e outras
atividades correlatas à prestação dos serviços contratados.
C.5.9 – Horário de Execução de Serviços
Os serviços de manutenção corretiva poderão ser executados em qualquer hora do dia e em
qualquer dia da semana, inclusive nos finais de semana e feriados, respeitando as características
operacionais dos sistemas, atendimentos a indicadores de desempenho, operacionais e
ambientais, devendo ser definido em conjunto com a SANEPAR, em função das suas
necessidades.
O tempo de execução de qualquer serviço caracterizado como manutenção corretiva
programada deverá ser efetuada no tempo máximo de 12 horas e os serviços caracterizados
como de manutenção corretivas não programadas deverão ser atendidas de imediato e as
manutenções preventivas dentro da programação estipulada pela CONCESSIONÁRIA.
C.5.10 – Segurança do Trabalho
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Na execução de qualquer serviço de manutenção ou no trânsito por áreas de risco, os
empregados da CONCESSIONÁRIA e outros prestadores contratados deverão utilizar os
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs)
aplicáveis à natureza do serviço em execução.
Para a execução dos serviços deverão ser estabelecidos procedimentos preliminares de
segurança, garantindo que eles tenham início com total segurança.
•
•
•
•
•
•

EPIs
•
•
•
•
•
•
•
•
EPCs
•
•
•
•
•
•

Toda manobra de chave seccionadora deverá ser feita com equipamento de segurança.
Nos circuitos elétricos desligados, deverá ser feita verificação para confirmar a presença
ou a ausência de tensão elétrica em todas as fases.
Deverão ser feitos aterramentos nos pontos de risco. Os testes e as medições que
precisarem ser realizados sem aterramento deverão ser feitos antes da liberação
definitiva para os demais serviços, sempre com a supervisão do encarregado.
A utilização de outra fonte de energia, como geradores portáteis, deverá ser feita
pontualmente, sem qualquer conexão com outra parte dos circuitos elétricos da
instalação.
Os serviços e o trânsito em áreas molhadas deverão ser liberados após a certificação
de que não há riscos de choques elétricos.
Serviços em eletricidade, utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual
(EPIs) e de proteção coletiva (EPCs):

Uniforme antichama composto de Camisa com manga longa e Calça, Categoria de Risco
Nível 2 / ATPV =10 Cal/cm²;
Luva de segurança para eletricista, Tipo 2, classe 0 (1kV);
Capacete de segurança com protetor facial contra arco voltaico Classe II;
Botina de segurança para eletricista;
Óculos de Segurança;
Abafador de ruído;
Capacete de segurança com jugular para trabalho em altura;
Luvas de segurança.
Conjunto de aterramento temporário;
Sinalização e delimitação da zona de risco;
Cadeado de segurança para impedimento de energização;
Trava quedas;
Cinto de Segurança tipo Paraquedista ou tipo Alpinista;
Talabartes: simples, ajustáveis e em Y.

Serviços em galerias, poços de visita, compartimentos fechados com equipamentos de cloração
ou presença de produto químico deverão ser liberados após a certificação, por meio de
detectores de gases, de que as condições ambientais não oferecem riscos.
Para serviços em galerias e espaços confinados também deverão ser fornecidos EPIs e EPCs,
conforme o procedimento, como:
• Insuflador de ar;
• Exaustor de ar;
• Multigás;
• Cinto tipo paraquedista;
• Máscara de respiração específica;
• Equipamento tipo talha;
• Óculos ampla visão;
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•

Tripé, entre outros equipamentos.

A área de serviço ou sob intervenção deverá ser sinalizada com indicação dos riscos e
procedimentos para acesso.
Todo resíduo ou material retirado durante a execução dos serviços deverá ser transportado para
local designado em comum acordo com a SANEPAR. O óleo isolante retirado deverá ser
estocado em tambores para posterior tratamento.
Todos os empregados operacionais da CONCESSIONÁRIA trabalharão uniformizados e deverão
ser identificados pelo porte de crachás.
Todos os demais empregados da CONCESSIONÁRIA, outros profissionais especializados
contratados para eventos específicos e qualquer outro profissional em visita, serviços de entrega
etc. deverão ser identificados por porte de crachás.
C.5.11 – Obrigações e Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA
A CONCESSIONÁRIA, além do fornecimento total de materiais, insumos, transporte, mão-deobra, ferramental, equipamentos e veículos necessários à execução dos serviços de manutenção
eletromecânica, obrigar-se-á a:
• Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação
vigente.
• Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços.
• Manter seu pessoal uniformizado, identificado por crachás com fotografia recente, e
provido de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção
Coletiva (EPCs).
• Deverá estar estampado no uniforme de cada empregado da CONCESSIONÁRIA os
dizeres “PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - SANEPAR”.
• Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em
perfeitas condições de uso, devendo os danificados ser substituídos imediatamente. Os
equipamentos elétricos deverão ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar
danos na rede elétrica e riscos às pessoas.
• Mobilizar os equipamentos e materiais que deverão ser utilizados na execução dos
serviços com a antecedência necessária para eliminar perdas de tempo na preparação
dos serviços.
• Sinalizar os locais, instalar barreiras e realizar outras ações conforme legislação vigente
e procedimentos da SANEPAR com o objetivo de promover a segurança no local.
• Transportar os resíduos retirados para bota-fora ou aterro sanitário conforme legislação
vigente.
• Identificar os equipamentos, o ferramental e os utensílios de sua propriedade, de forma
que não sejam confundidos com similares de propriedade da SANEPAR.
• Implantar, de maneira adequada e estruturada, a planificação, a execução e a supervisão
dos serviços, mantendo suporte para dar atendimento a eventuais intervenções durante
o horário comercial.
• A CONCESSIONÁRIA deverá submeter à aprovação da Fiscalização todos os seus
equipamentos de instrumentação, comunicação, ferramental e viaturas que deverão ser
utilizados na execução dos serviços.
• Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom
andamento dos trabalhos. Esses encarregados terão a obrigação de reportar-se, quando
houver necessidade, ao preposto dos serviços da SANEPAR e tomar as providências
pertinentes.
• Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento
dos seus empregados acidentados ou com adoentados de acordo com a legislação e
procedimentos SANEPAR.
• Cumprir os postulados legais vigentes de âmbitos federal, estadual ou municipal e as
normas internas de segurança e medicina do trabalho e procedimentos da SANEPAR.
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APÊNDICE D – REVITALIZAÇÃO DE RIOS URBANOS
Diretrizes Programa Revitalização de Rios Urbanos
Nota: A IT/AMB/0074-003 – Revitalização de Rios Urbanos deverá ser aplicada, no que couber,
como documento orientativo para que a CONCESSIONÁRIA possa elaborar seu próprio plano
de monitoramento da malha hídrica urbana, observando a distribuição espacial apresentada no
ANEXO X do EDITAL – Estudos Técnico Operacionais, nos municípios integrantes da
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

Anexo IV – Caderno de Encargos
Edital de Concorrência Internacional nº XX/XXXX
111

ASSUNTO

Revitalização de Rios Urbanos

CÓDIGO

DATA APROVAÇÃO

IT/AMB/0074-003

29/07/2019

PÁG. DE.

1 3

OBJETIVO
Definir sistemática para revitalizar corpos hídricos/rios urbanos, minimizando passivos
ambientais, otimizando a operação da rede de coleta de esgoto e melhorando a qualidade da
água.
TERMOS/DEFINIÇÕES

la
d

a

GR: Gerência Regional

on

tro

MONITORAMENTO PARTICIPATIVO - PRRU: Alcançada a revitalização do rio, faz-se
necessário um monitoramento contínuo, o qual é realizado pela população (previamente
capacitada) do entorno do rio. O morador observa o aspecto e odor do rio, constatada alteração
na qualidade deste, a Sanepar é comunicada para verificação, encaminhamentos e providências.

C

OXIGÊNIO DISSOLVIDO - OD: Concentração de oxigênio dissolvido na água, normalmente
expressa em mg O2/L.

ão

RCE: Rede coletora de esgoto

N

DOCUMENTO(S) RELACIONADO(S)

óp

PROCEDIMENTOS

ia

IA/NEG/0258, IT/AMB/0064, IT/AMB/0065, IT/AMB/0120.

C

Responsabilidades
*GHID e Gerências Regionais
Definir área de trabalho:
Definir em conjunto o corpo hídrico/rio urbano a ser avaliado.
*GHID
Avaliar o oxigênio dissolvido (OD) do corpo hídrico conforme IT/AMB/0064.
Tomar decisão:
1 - Nível de OD aceitável: apenas programar monitoramento de rotina.
2 - Nível de OD desfavorável: investigar origem do problema/anomalia conforme IT/AMB/0065.
Detectar a causa do problema:
1 - Responsabilidade de outros órgãos: elaborar parecer técnico e encaminhar para o órgão
responsável.
2 - Responsabilidade da Sanepar: elaborar croqui conforme modelo da IT/AMB/0065 e
encaminhar para a *Gerência Regional responsável.

ASSUNTO

Revitalização de Rios Urbanos

CÓDIGO

DATA APROVAÇÃO

IT/AMB/0074-003

29/07/2019

PÁG. DE.

2 3

Reavaliar o oxigênio dissolvido (OD):

la
d

Resutado do oxigênio dissolvido (OD) no ponto reavaliado:

a

*Após a comunicação da execução do conserto em campo pelas equipes de manutenção,
reavaliar o OD no ponto do rio que caracterizou a necessidade da intervenção.
Quando a correção do problema de campo não for imediata, acompanhar o prazo para execução
do reparo. Após a execução da obra, reavaliar o OD no ponto do rio que caracterizou a
necessidade da intervenção.

on

tro

*1 - O resultado foi satisfatório/elevação do OD: encaminhar resposta para a *GESA para
avaliação e encaminhamento para o monitoramento participativo.
2 - O resultado não foi satisfatório: investigar novamente a causa do problema conforme
IT/AMB/0065.

N

*Gerências Regionais
Tomar decisão:

ão

C

*GESA
*Realizar treinamento das equipes da Sanepar e terceirizadas para repassar a metodologia do
programa.
Realizar o Monitoramento Participativo, conforme IT/AMB/0120.

C

óp

ia

1 - Correção imediata: corrigir a anomalia indicada, preenher os campos específicos do croqui e
devolver para a *GHID.
2 - Correção não é imediata: definir internamente o encaminhamento, preencher os campos
específicos do croqui e devolver para a *GHID.

*FLUXOGRAMA

ASSUNTO

Revitalização de Rios Urbanos

CÓDIGO

DATA APROVAÇÃO

IT/AMB/0074-003

29/07/2019

PÁG. DE.

óp

ia

N

ão

C

on

tro

la
d

a

3 3

C

DO - Diretoria de Operações
DMA - Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social

APÊNDICE E – DIRETRIZES MONITORAMENTO E CONTROLE
Orientações Técnicas para equipamentos de Monitoramento e
Comando Remoto de Estações de Tratamento de Esgotos (ETE’s)
e Estações Elevatórias de Esgotos (EEE’s) dos
Sistemas de Esgotamento Sanitário da SANEPAR
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Anexo E
Orientações Técnicas para equipamentos de Monitoramento e
Comando Remoto de Estações de Tratamento de Esgotos (ETE’s)
e Estações Elevatórias de Esgotos (EEE’s) dos
Sistemas de Esgotamento Sanitário da SANEPAR

A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer e instalar os equipamentos e toda a infraestrutura
necessária para comunicação (cabos de comunicação, contatos auxiliares, duplicadores de sinal
e etc), bem como realizar as manutenções preventivas e corretivas para o correto monitoramento
de no mínimo as seguintes variáveis:
•

Vazão;

•

Nível;

•

Bomba ligada;

•

Bomba desligada;

•

Falta de fase da concessionária de energia;

•

Totalizador de vazão.

Além disso, serão necessários envios dos seguintes comandos:
•

Liga bomba (um comando para cada uma das bombas existentes);

•

Desliga (um comando para cada uma das bombas existentes); e

•

Limpa falha de inversor (um comando para cada um dos inversores existentes).

Para as unidades existentes, devem ser consideradas as instalações físicas e o espaço limitado
dos quadros de comando. Caso não haja espaço físico interno suficiente, deverá ser executado
um quadro próprio, prevendo soluções para problemas com segurança (grade de proteção se
necessário) e intempéries (abrigo para o quadro se necessário).
E.1 – Coleta e Transmissão de Dados
O intervalo de tempo para coleta de dados e envio de comandos será definido pela
CONCESSIONÁRIA dependendo da complexidade de cada sistema. Tal tempo pode variar de
01 a 05 minutos.
A capacidade da memória de armazenamento do equipamento de campo deverá garantir o
armazenamento de dados de um período mínimo de 24 horas coletados de minuto em minuto.
O dado a ser gravado no equipamento após o estouro do limite de memória deverá substituir o
dado mais antigo. No caso de falha de comunicação com o servidor o equipamento deve
armazenar os dados e na próxima conexão enviá-los ao servidor.
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E.2 - Transferência de Dados
Os dados coletados deverão ser transferidos aos servidores da CONCESSIONÁRIA para
armazenamento em banco de dados mediante programação de intervalos de tempo (Ex: 5
minutos, 15 minutos), configurável pela CONCESSIONÁRIA, através do Software de Gestão de
Dados com interface WEB, de acordo com as necessidades operacionais ou por exceção quando
ocorrer um desvio fora de limites de controle estabelecidos para o ponto monitorado (alarmes).
E.3 - Alimentação De Energia
Deverá ser instalado disjuntor próprio para a alimentação e também fonte Vcc se caso
necessário. No entanto, os equipamentos deverão ser alimentados por baterias, que devem
possuir capacidade de autonomia mínima 12 horas ou a CONCESSIONÁRIA deve garantir as
substituições preventivas de modo a não comprometer a necessidade operacional.

E.4 - Requisitos do Software de Gestão
O software de gestão dos dados com interface web será o responsável pelo recebimento,
interpretação, visualização e supervisão das informações recebidas pelos equipamentos
instalados em campo. Permitirá a configuração dos critérios de comunicação e aquisição de
dados dos equipamentos em campo, além de permitir a configuração e a identificação de alarmes
de cada ponto de medição, bem como a informação destes eventos de alarmes ao usuário por
meio de SMS, e-mail e pelo próprio software.
O software de gestão dos dados com interface web deve possuir características de sistema
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), com os seguintes requisitos e áreas
mínimas:
•

•

Controle de Acesso
o

A criação de grupos de usuários com permissões de acesso por ponto ou por
conjunto de pontos;

o

Cadastramento de equipes de manutenção associadas aos pontos de medição em
sincronia com os eventos de alarmes gerados pelo sistema, para recebimentos de
email e SMS;

o

Definição do perfil de acesso, permitindo a forma de acesso para cada função de
cada módulo: leitura, gravação e leitura, inclusão, consultas, sem acesso;

o

Cada operação de manutenção (cadastramento, alteração, exclusão) de
informações nas bases de dados devem ficar registradas em histórico (log),
possibilitando que o administrador possa auditar as operações assim como a data e
hora que foram realizadas.

Monitoramento
o

Telas de monitoramentos online com atualização a cada 60 (sessenta) segundos;

o

As telas de monitoramentos devem filtrar as instalações de equipamentos em
comunicação, mostrando apenas as instalações de mesma natureza (ex.: EEE
(Estação Elevatória de Esgoto), ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) e demais
unidades que compõem o sistema operacional de saneamento básico);

o

As telas de monitoramento devem trazer explícita cada medida adquirida em cada
entrada analógica ou digital assim como o status de saídas analógicas e/ou relés de
comando;
Anexo IV – Caderno de Encargos
Edital de Concorrência Internacional nº XX/XXXX
117

•

•

•

•

o

Cada medida mostrada no intervalo de tempo deve possuir um link direto para
geração do respectivo gráfico nas últimas vinte e quatro horas, permitindo assim a
análise e o acompanhamento da referida variável naquele período;

o

Exibição de indicador de alarmes e atalho para a central de alarmes ao clicar no
ícone do respectivo alarme;

o

Exibição de até cento e cinquenta equipamentos numa mesma tela com
renderização rápida (menor que a atualização) mesmo para as telas no limite de
equipamentos.

Leitura de Dispositivos
o

Na área de leitura de dispositivos deve-se permitir acessar as medidas instantâneas
para um determinado equipamento;

o

Na área de leitura de dispositivos também deverá ser permitido um acesso a
mudança de estado de relés de comando, assim como mudança de parâmetros de
corrente das saídas analógicas padronizadas (4 a 20 mA).

Relatórios e Gráficos
o

Geração de relatórios e gráficos personalizados para análise e acompanhamento
dos dados coletados em campo, permitindo a saída de consultas e relatórios para
na tela e em formatos de arquivos diferentes (PDF, HTML, XLS);

o

Acompanhar online as entradas pulsadas, digital, analógica, saídas analógicas e a
relé, exibindo seus valores;

o

Geração de gráficos para qualquer variável de forma simples ou múltipla;

o

Geração de relatórios com análise de dados, cálculos e tratamentos conforme
processamento necessário e saída em arquivo para exportação de medidas
compiladas como parâmetro de instalações a servir de referência em telas de
monitoramentos.

Central de Alarmes
o

Possibilidade de configuração de alarmes analógicos ou digitais em qualquer
variável medida;

o

Alertar equipamentos sem comunicação;

o

Marcar variações, níveis superiores e inferiores de medidas para alarmes das
variáveis nos sistemas;

o

Possibilidade de tratamento dos alarmes desde o reconhecimento até a solução final;

o

Os alarmes deverão ser independentes do período pré-estabelecido para a
comunicação, ou seja, em tempo real.

Informações Georreferenciadas
o

Indicação da localização dos equipamentos instalados em campo através de mapa
georreferenciado;

o

Indicação da ocorrência de alarmes no mapa, diferenciando as situações através de
ícones com cores contrastantes.

E.5 - Requisitos de Arquitetura Tecnológica e Segurança
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•

Infraestrutura

A solução deverá ser provida por meio de serviço de computação em nuvem, no modelo de
software como serviço (SaaS).
O software deverá ser hospedado e operacionalizado em servidor de propriedade da
CONCESSIONÁRIA ou de empresa terceirizada, atendendo a classificação de data center
abaixo mencionada.
O data center que hospedará a solução deverá ter classificação, no mínimo, Tier 3, de acordo
com a norma EIA/TIA 942.
O ambiente servidor deve ser protegido, no mínimo, por Firewall, WAF (Web Application Firewall),
HIPS (Host IPS) e Antivírus.
O ambiente servidor da solução deverá apresentar a disponibilidade mínima de 98%. A
disponibilidade do serviço é definida como sendo a relação entre o tempo em que o sistema
apresenta características técnicas e operacionais especificadas e o tempo total considerado.
A gestão e administração do ambiente servidor são de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.
A solução deverá permitir o rastreamento e/ou mapeamento de todos os fluxos de comunicação
entre os componentes de software, incluindo informações de IP, porta (origem e destino) e
protocolo de serviço.
Todas as comunicações via e-mail deverão utilizar exclusivamente ambientes relay oficiais e
propriamente configurados.
O ambiente onde a solução estará hospedada deve fornecer backups regulares, seguindo, no
mínimo, pré-requisitos de backup incremental a cada 24 horas e backup full a cada 7 dias.
A solução deverá ser compatível, minimamente, com os seguintes browsers (navegadores WEB):
o

Google Chrome;

o

Mozilla Firefox;

o

Apple Safari;

o

Microsoft Edge;

Nos browsers aonde o software for reconhecidamente incompatível, deverá ser exibida uma
mensagem de erro informando a incompatibilidade e os browsers suportados.

•

Autorização

Deve possibilitar o controle de restrições de acesso por meio da atribuição e retirada de perfis
de acesso.
Deve possuir mecanismos para restringir as operações no sistema conforme o perfil de acesso.
Deve possibilitar a definição de perfis de acesso, incluindo granularidade que permita definir,
para cada aplicação que a solução possui, os direitos de criar, ler, atualizar e apagar.
Deve permitir a utilização de perfis de acesso para funções do sistema como envio de
notificações, fluxos de trabalho, controle de acesso, entre outros.
•

Segurança da Solução
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A troca de informação poderá seguir padrões comuns de mercado, protegido de acesso escusos,
para documentos digitais e outros que não contenham informações sensíveis, conceituadas e
especificadas pela Lei 13.709/2018.
A solução deve manter logs (registros de eventos), possibilitando a auditoria em todas as suas
partes, incluindo em cada registro, no mínimo, dados que possibilitem a identificação do usuário
responsável pela ação realizada no sistema (credencial e IP), o tipo de modificação realizada no
sistema e seus dados, a data e hora da ação.
Permitir exportar de modo seguro os logs de auditoria para uma solução de SIEM
(Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança).
Permitir a exportação dos eventos de log, no mínimo, em formato CSV.
E.6 - Requisitos do Software de Gestão
O serviço de suporte técnico deverá atender chamados para a resolução de incidentes,
problemas, solicitação de serviços e esclarecimento de dúvidas.
O serviço de suporte técnico deverá ser prestado em sua totalidade na língua portuguesa do
Brasil.
Deverá haver, pelo menos, as seguintes plataformas para abertura de chamados do serviço de
suporte técnico: e-mail e ferramenta Web.
A manutenção/resolução de qualquer problema que acarrete falha de comunicação ou perda de
dados deve ser feita em um prazo máximo de 02 dias úteis a contar do chamado realizado.
Deverá ser fornecida ferramenta Web para emissão de relatórios do serviço de suporte técnico.
Os relatórios deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: data e hora de abertura e
fechamento do chamado, nome do responsável pela abertura, nome do responsável pelo
atendimento, número de controle (protocolo), nível de severidade e descrição sucinta do
chamado e da solução adotada.
Os chamados deverão receber a seguinte classificação no momento da sua abertura:
o

INCIDENTE: Quando a solução, ou parte dela, apresentar inoperância ou desvio de
comportamento padrão do funcionamento em qualquer um dos seus componentes.

o

PROBLEMA: Repetição de um incidente que recebeu uma solução de contorno e
necessita que sua causa raiz seja identificada para que não se repita.

o

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO: Solicitação de alterações de configuração,
parametrização, customização, novas funcionalidades, melhorias nos serviços, e outras
atividades que não se qualificam como incidente, problema ou dúvida.

o

DÚVIDA: Auxílio para esclarecer dúvidas técnicas ou operacionais da solução.

E.7 - Requisitos de Segurança da Informação e Privacidade
A CONCESSIONÁRIA repassará somente as informações estritamente necessárias, de
empregados e demais dados sob sua guarda. Obedecendo à Lei 13.709/2018 e o princípio da
minimização de dados, segundo o qual somente os dados necessários e plenamente justificados
poderão ser solicitados.
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Quaisquer dados, metadados, informações e conhecimentos produzidos ou mantidos pela
CONCESSIONÁRIA, incluindo backups, devem estar localizados ou mantidos em território
brasileiro.
Deve manter a confidencialidade sobre toda e qualquer informação obtida no escopo de
execução de seus serviços.
Deve seguir as políticas de segurança da informação e privacidade de dados da SANEPAR, que
estão disponíveis em: http://ri.SANEPAR.com.br/governanca-corporativa/estatuto-codigos-e-

politicas/

E.8 - Anexos
•

Anexo E.01 – Endereço Unidades Operacionais existentes;

•

Anexo E.02 – Monitoramento do SES existente.
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APÊNDICE E

ANEXO E.01
Endereço Unidades Operacionais existentes
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MUNICÍPIO

UNIDADE

ENDEREÇO

BAIRRO

LINK MAPS

Cerro Azul

ETE Vila Eliane

R. Exp Pedro Paulim

Cerro Azul

https://goo.gl/maps/4drkdBq4yfAtwbeB6

Bocaiúva do Sul

ETE Tapera

R. Regina Franzão Bernadi, nº 564

Centro

https://goo.gl/maps/n8Nmd9xUU6KN1eeQ6

Almirante Tamandaré

ETE Sao Jorge

Rodovia dos Minérios

Almirante Tamandaré

EEE Tranqueira

R. João Marinho Almeida

Campo Largo

EEE Acacias

R. João Stukas, 7384

https://goo.gl/maps/rQUuk5Xc1URMcerd8

Campo Largo

EEE Chrysler

https://goo.gl/maps/wFHYRUvLG7xayKKN8

Campo Largo

EEE Dona Fina

R. Bernardo Spack s/num - lado/495
R. Mato Grosso, continuação da rua
Eduardo Sprada

Campo Largo

EEE Ferraria

R. Sílvio Dallagrana

Ferraria

https://goo.gl/maps/Rxa7EXQrVHPNeAUF8

Campo Largo

EEE Guarani

R. dos Pinheiros, s/n°

Guarani

https://goo.gl/maps/jEtPoU15Lzvfzfr38

Campo Largo

EEE Vila Lourdes

R. Cecilia Martini Puppi, s/n

Vila Branca

https://goo.gl/maps/53g5wGBtVg6YRxzu6

Campo Largo

EEE Sao Marcos

R. Mario de Andrade s/num - lado/541

São Marcos

https://goo.gl/maps/qVWD5uHTocjRtrnP9

Campo Largo

EEE Vila Torres I

R. Antonio Guarazi nº 400

https://goo.gl/maps/ieTMstaz5grAiDjk7

Campo Largo

EEE Vila Torres II

R. Antonio Guarazi nº 400

https://goo.gl/maps/vac4hDFZozwD2c546

Fazenda Rio Grande

EEE Green Company

Rua Reinaldo Baldan

https://goo.gl/maps/oZHQPv2MeRaA4zPK9

Fazenda Rio Grande

EEE Green Field I

R. Lucena, final de rua

https://goo.gl/maps/e31mLE6PXtawM4cr6

Fazenda Rio Grande

EEE Green Field II

R. Fruta do Conde, final de rua

https://goo.gl/maps/4R9GFzyMJ5PofEB59

Fazenda Rio Grande

EEE Jardim Brasil

Av Brasil, ao lado do 3900

Fazenda Rio Grande

EEE San Marino

R. Piên

https://goo.gl/maps/REY9hwVSNk8xz1DJ7

Fazenda Rio Grande

R. Jaguariaíva, final da rua

https://goo.gl/maps/Jm9TTbSJ4Mk2FRrJ6

Fazenda Rio Grande

EEE Spazio
ETE Fazenda Rio
Grande

R. Rio Iraí

https://goo.gl/maps/gNTBY8nDshiM4gvW7

Mandirituba

ETE Rio dos Patos

Est. Diamante

https://goo.gl/maps/HdudVHDAXftRuyfU8

Contenda

ETE Contenda

Est. Camunda

Quitandinha

ETE Quitandinha

R. Doralicio Barbosa, 200

https://goo.gl/maps/iqc5ToM6SLCvmaaq7

Campo do Tenente

ETE Campo do Tenente

Rua Henrique Stahlke, 352

https://goo.gl/maps/jH4w1vRCGXEHYbvr8

https://goo.gl/maps/WmTvfKaLtdX28An86
Tranqueira

https://goo.gl/maps/KKUDso7qXGNzoGCQ6

https://goo.gl/maps/7aNGxqymv2jcPvBC7

Jardim Brasil

Boa Vista
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https://goo.gl/maps/E6oF5G2tysam7U4e6

https://goo.gl/maps/T3tidhZ6wCx199B16

Rio Negro

EEE Bairro Alto - Nsa
Aparecida

R. Regina Kuchminski Pereira

Rio Negro

EEE Bom Jesus

R. José Eduardo Henning, nº 2590

Rio Negro

EEE Camarista

R. Professor Luiz José Lauer, 225

Rio Negro

EEE Campo do Gado

R. José Eduardo Henning, nº 661

Rio Negro

EEE Detran

EEE Volta Grande - Turismo

Rio Negro

EEE Passa Tres

Rio Negro

EEE Tijuco Preto

Rio Negro
Rio Negro

https://goo.gl/maps/u1u6Y8gmfG7bQH2h6
Bom Jesus

https://goo.gl/maps/2dVDyM9HFm9zDr6x8
https://goo.gl/maps/Ku64JvcQojJQqxyC9

Campo do Gado RN

https://goo.gl/maps/PQqhHYmJCnwQ179p8

R. Ancilla Domini Muniz, s/n

Passa Tres RN

https://goo.gl/maps/pGRyRk2zhMQea8kq8

R. José Hirt, n° 47

Tijuco Preto

https://goo.gl/maps/AbrYrTYoZeARFhDK8

EEE Vila Parana

R. Francisca de Almeida, n° 2022

Vila Paraná

https://goo.gl/maps/bj9yW6ou1wLvBAPr5

R. Rio de Janeiro, s/n

Vila Paraíso

https://goo.gl/maps/p9oUZgoZSncGFb2P6

Rio Negro

EEE Vila Paraiso
EEE Volta Grande Turismo

R. Turismo, s/n

Volta Grande RN

https://goo.gl/maps/pK2Crbyq7P2vY74r7

Rio Negro

ETE Nova

R. Ludovico Shuster

https://goo.gl/maps/YSE6bBn9Ec3xGJg67

Campo Largo

ETE Cambui

R. José Maria Lopes Coelho, s/n°

https://goo.gl/maps/UrgofUSkTohvJwcK7

Campo Largo

EEE Nova Trento

R. Alfredo Castro s/num - lado/441

Campo Largo

EEE Partenope

https://goo.gl/maps/8fjYPQ5X6Rrzyqa59

Campo Largo

ETE Itaqui

R. José Maria De Lima s/num - lado/124 Partenope
R. Br 277 sentido Ponta Grossa Curitiba, próxima ao trevo de Balsa
Nova
Itaqui

Campo Largo

EEE Piramides

R. São Paulo, 557

https://goo.gl/maps/8UiNpLhxMR3KSoeN7

Campo Largo

EEE Jardim Italia

Via Veneza, s/n

https://goo.gl/maps/VF3ceQxX7yF2RkDh8

Campo Largo

EEE Sao Luiz

Ert Rio Verde, s/n

https://goo.gl/maps/w8wVpVkYfyiK9JE19

Campo Largo

EEE Veredas

R. Oscar Ferreira, s/n

Campo Largo

ETE Nova Itaqui

Est. Da Balsa Nova s/n°

Nova Trento

Jd Esmeralda

Águas Claras
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https://goo.gl/maps/87XczYcVwQDZDbZm8

https://goo.gl/maps/dhNGeukSVGSCBJoh9

https://goo.gl/maps/JUMwBghTQiQJvwEL6
https://goo.gl/maps/o69FxyZEhosexe169

APÊNDICE E

ANEXO E.02
Itens monitorados do SES existente
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MUNICÍPIO

ELEVATÓRIA /
ETE

Nº
bombas

Cerro Azul

ETE Vila Eliane

0

Bocaiúva do Sul

ETE Tapera

Almirante Tamandaré

Elevatória
Tranqueira

Campo do Tenente

ETE Campo do
Tenente

10

S

S

Contenda

ETE Contenda

4

S

S

Green Company

2

S

S

Status Ligada/Desligada com Comando de
liga/desliga e limpa falha de 2 Motobombas, Nível
de 1 Reservatório e Vazão de 1 Macromedidor.

Green Field I

2

N

S

Status Ligada/Desligada com Comando de
liga/desliga e limpa falha de 2 Motobombas e
Nível de 1 Reservatório.

Elevatória Green
Field II

2

N

S

Status Ligada/Desligada com Comando de
liga/desliga e limpa falha de 2 Motobombas e
Nível de 1 Reservatório.

Elevatória Jardim
Brasil

2

S

S

Status Ligada/Desligada com Comando de
liga/desliga e limpa falha de 2 Motobombas, Nível
de 1 Reservatório e Vazão de 1 Macromedidor.

Elevatória San
Marino

2

S

N

Status Ligada/Desligada com Comando de
liga/desliga e limpa falha de 2 Motobombas, Nível
de 1 Reservatório e Vazão de 1 Macromedidor.

Elevatória Spazio

2

S

S

Status Ligada/Desligada com Comando de
liga/desliga e limpa falha de 2 Motobombas, Nível
de 1 Reservatório e Vazão de 1 Macromedidor.

Mandirituba

ETE Rios dos
Patos

4

S

S

Status Ligada/Desligada com Comando de
liga/desliga e limpa falha de 4 Motobombas, Nível
de 1 Reservatório e Vazão de 1 Macromedidor.

Quitandinha

ETE Quitandinha

3

S

S

Status Ligada/Desligada com Comando de
liga/desliga e limpa falha de 3 Motobombas, Nível
de 1 Reservatório e Vazão de 1 Macromedidor.

ETE Nova

0

S

Elevatória Bairro
Alto

2

N

N

Status Ligada/Desligada com Comando de
liga/desliga e limpa falha de 2 Motobombas e
Nível de 1 Reservatório.

Elevatória Bom
Jesus

2

S

N

Status Ligada/Desligada com Comando de
liga/desliga e limpa falha de 2 Motobombas, Nível
de 1 Reservatório e Vazão de 1 Macromedidor.

Fazenda Rio Grande

Medidor de
vazão

Medidor
de nível

Itens monitorados

2

S

S

Status Ligada/Desligada com Comando de
liga/desliga e limpa falha de 2 Motobombas, Nível
de 1 Reservatório e Vazão de 1 Macromedidor.

2

S

S

Status Ligada/Desligada com Comando de
liga/desliga e limpa falha de 2 Motobombas, Nível
de 1 Reservatório e Vazão de 1 Macromedidor.
Status Ligada/Desligada com Comando de
liga/desliga e limpa falha de 10 Motobombas,
Nível de 6 Reservatórios e Vazão de 1
Macromedidor.
Status Ligada/Desligada com Comando de
liga/desliga e limpa falha de 4 Motobombas, Nível
de 1 Reservatório e Vazão de 1 Macromedidor.

Vazão de 1 Macromedidor.

Rio Negro
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MUNICÍPIO

ELEVATÓRIA /
ETE

Nº
bombas

Medidor de
vazão

Medidor
de nível

Elevatória
Camarista

2

S

S

Elevatória Campo
do Gado

3

N

S

Elevatória Detran

2

N

N

Status Ligada/Desligada com Comando de
liga/desliga e limpa falha de 2 Motobombas e
Nível de 1 Reservatório.

Elevatória Passa
Três

2

S

N

Status Ligada/Desligada com Comando de
liga/desliga e limpa falha de 2 Motobombas, Nível
de 1 Reservatório e Vazão de 1 Macromedidor.

Elevatória Tijuco
Preto

2

N

N

Status Ligada/Desligada com Comando de
liga/desliga e limpa falha de 2 Motobombas e
Nível de 1 Reservatório.

Elevatória Vila
Paraná

2

S

N

Status Ligada/Desligada com Comando de
liga/desliga e limpa falha de 2 Motobombas, Nível
de 1 Reservatório e Vazão de 1 Macromedidor.

Elevatória Vila
Paraíso

2

N

N

Status Ligada/Desligada com Comando de
liga/desliga e limpa falha de 2 Motobombas e
Nível de 1 Reservatório.

Itens monitorados
Status Ligada/Desligada com Comando de
liga/desliga e limpa falha de 2 Motobombas, Nível
de 1 Reservatório e Vazão de 1 Macromedidor.
Status Ligada/Desligada com Comando de
liga/desliga e limpa falha de 2 Motobombas e
Nível de 1 Reservatório.
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APÊNDICE F – DIRETRIZES PROGRAMA DE VISTORIA LIGAÇÕES
Orientações Técnicas para implementação de
Programa de Vistoria das Ligações de Esgotos
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Apêndice F
Orientações Técnicas para implementação de
Programa de Vistoria das Ligações de Esgotos dos
Sistemas de Esgotamento Sanitário da SANEPAR

O presente Apêndice tem o objetivo estabelecer, as orientações técnicas relacionadas a
implementação de um programa efetivo e continuado de vistoria das ligações de esgotos, sendo
que as diretrizes aqui apresentadas deverão ser observadas pela CONCESSIONÁRIA no âmbito
da prestação dos serviços relacionados aos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES)
vinculadas ao CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA (“CONTRATO”).
A CONCESSIONÁRIA deverá avaliar criteriosamente as orientações apresentadas e incorporar
na íntegra, ou com adequações (devidamente justificadas), as orientações aqui expostas, em
seu PLANO OPERACIONAL, documento este que deverá ser submetido à aprovação da
SANEPAR, conforme estabelecido no CADERNO DE ENCARGOS.
F.1 – Objetivo do Programa
O programa de Vistoria das Ligações de Esgoto tem o objetivo de fazer com que todos os imóveis
atendidos com rede coletora de esgoto sanitário, estejam devidamente interligados de forma
adequada, eliminando com isso possíveis lançamentos indevidos de esgotos nos rios, córregos,
valas e galerias de águas pluviais, bem como identificar ligações irregulares que possam
ocasionar prejuízos operacionais ao sistema, como por exemplo, nas ligações irregulares de
água pluvial e ausência de sistemas de retenção de gordura (caixas de gordura).
F.2 – Vistoria Técnica Operacional
Consiste na verificação das instalações intradomiciliares do imóvel e de sua correta interligação
à rede coletora de esgoto. São realizados especificamente em imóveis residenciais com despejo
de esgoto doméstico, evitando-se com isso, o lançamento de esgotos em galerias de águas
pluviais, rios, córregos, fossas sépticas e sumidouros, onde haja rede pública implantada,
atendendo a legislação ambiental e o Código Sanitário do Estado do Paraná. Lei Federal 6.514
que dispõe das infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, Lei Federal 8078/90
referente ao Código de Defesa do Consumidor, Decreto Estadual 3926/88 que aprova o
regulamento interno dos serviços prestados pela SANEPAR e o Código Sanitário do Estado do
Paraná, regulamentado pela Lei nº 13.331/2001 e Decreto 5.711/2002 que dispõem sobre
organização, regulamentação, fiscalização e controle das ações dos serviços de saúde no
Estado do Paraná.
As vistorias são realizadas nos imóveis dos clientes da SANEPAR através da realização de testes
com corantes aplicados nos dispositivos sanitários da edificação (banheiros, tanques, pias e
condutores de água pluvial), a fim de detectar eventuais não conformidades, notificando e
orientando tecnicamente os clientes acerca da regularização das mesmas.
Considera-se interligado corretamente à rede coletora de esgoto da SANEPAR os imóveis
enquadrados nas seguintes situações simultaneamente:
•
•

Os efluentes de esgoto do imóvel (banheiros, tanques e pias) interligados na rede
coletora de esgoto;
As águas pluviais não são lançadas na rede coletora de esgoto;
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•
•
•

Inexistência de fossas e sumidouros;
Existência de caixa de gordura de acordo com o ANEXO F.01 - Diretrizes para verificação
de Conformidade dos Sistemas de Retenção de Gordura;
Em relação às caixas de retenção de gordura, deverá ser observada, principalmente a
sua funcionalidade e o cliente deverá ser orientado sobre a necessidade de manutenção
periódica deste sistema a fim de evitar problemas de obstrução, retorno de gases (mau
cheiro) e proliferação de insetos e ratos, tanto no ramal interno do imóvel como na rede
pública.

Qualquer situação diferente da relatada, será considerada irregular e o cliente deverá ser
notificado e orientado quanto à solução do exposto.
Para atingir a totalidade dos imóveis a serem vistoriados fica a cargo da CONCESSIONÁRIA
estabelecer junto ao cliente, horários alternativos para efetuar as vistorias programadas;
A realização de vistorias nos imóveis de utilidade pública, industriais e comerciais que possam
ser considerados grandes clientes e necessitem de procedimentos específicos ou diferenciados,
deverão ser objeto de detalhamento no plano a ser apresentado pela CONCESSIONÁRIA à
SANEPAR junto ao PLANO OPERACIONAL.
Os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA estarão sujeitos a fiscalização da SANEPAR. O
percentual adotado para fiscalização mensal será por amostragem de 5% e se houver mais de
10% de irregularidades na amostra, será realizada outra amostra de 5% e se persistirem as
irregularidades acima 10%, a CONCESSIONÁRIA deverá refazer todos os serviços do lote em
processo de fiscalização no mês, por outra equipe, caso seja detectado que houve negligência
ou fraude dos agentes durante a execução do serviço.
Serão considerados como critério de aceitação dos serviços apenas os serviços produtivos.
A equipe de Vistoria Técnica Operacional deverá ser composta obrigatoriamente por, no mínimo
02 (dois) agentes, onde basicamente, um deles realizará os testes com corantes no interior das
edificações enquanto o outro avaliará o aparecimento dos corantes externamente, sendo que os
agentes responsáveis pelas vistorias deverão receber treinamento específico da
CONCESSIONÁRIA e seguir as seguintes orientações:
• Seguir as diretrizes do PLANO OPERACIONAL apresentado e aprovado pela
CONCESSIONÁRIA junto a SANEPAR;
• Cada integrante da equipe de campo deverá ser cordial e utilizar uma fraseologia
adequada ao propósito do serviço;
• Não poderão ser usados outros corantes não especificados por serem poluentes ou não
se enquadrarem ao propósito do trabalho. Levando-se em consideração que cada imóvel
utiliza em média um total de 100 ml de corante (25 ml por teste/cor), ou seja, banheiros,
tanques, pias e água pluvial;
• Se for constatado na Vistoria que o imóvel está corretamente interligado à rede coletora
de esgoto o morador deverá receber certificado de regularidade específico, a ser
fornecido pela CONCESSIONÁRIA, seguindo as orientações/padrões da SANEPAR.
• No caso de irregularidade constatada, o cliente será devidamente notificado (conforme
modelo do ANEXO F.02 e orientado quanto à regularização do exposto no prazo definido
para providenciar a regularização, sendo orientado que decorrido este prazo ocorrerá
nova vistoria, e, persistindo a irregularidade a situação poderá ser levada ao
conhecimento dos órgãos competentes, que por sua vez poderão usar os dispositivos
previstos em Lei, como por exemplo a aplicação de multa;
• Se o cliente se recusar a assinar a notificação, deve-se informar o ocorrido no formulário
e pedir para que uma testemunha assine, podendo ser da própria equipe de vistoria;
• No caso de ser realizada a vistoria e o responsável não puder assinar o documento por
ser analfabeto, deve-se anotar o fato no documento e concluir o atendimento
normalmente;
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•
•

Os materiais, equipamentos e uniformes deverão ser fornecidos na quantidade e na
qualidade adequada aos serviços;
Os equipamentos de proteção individual, coletiva e de sinalização devem ser utilizados
conforme a legislação vigente, o controle da sua correta utilização será de
responsabilidade da Contratada.

F.3 – Especificação Técnica para realização das Vistoria Técnicas Operacionais
Antes de adentrar ao imóvel, a equipe deve verificar se a rede coletora está operando em
condições normais, seguindo os seguintes procedimentos:
•

Localizar o Poço de Visita (PV). Normalmente o poço de visita é encontrado nas esquinas
e eventualmente no meio da quadra ou na rua. Não sendo localizado, poderá estar oculto
sob a terra, gramados, calçadas, asfalto ou sob entulhos, dessa forma, poderá ser
utilizado o próximo PV para a verificação;

•

Testar a Rede Coletora de Esgoto correspondente ao Trecho a ser Vistoriado de PV a
PV: Lançar o corante no PV de montante e observar sua passagem no PV de jusante.
Caso exista alguma irregularidade com a rede coletora de esgoto, como por exemplo:
rede quebrada, com interseções, o efluente de esgoto poderá aparecer nas galerias de
águas pluviais, valetas e/ou rios e córregos, de modo que a vistoria não poderá ser
realizada nos imóveis desta quadra.

A Localização do Dispositivo Tubular de Inspeção (DTI) poderá requerer uma pequena pesquisa.
Normalmente o DTI, possui tampa de concreto (CAP) com símbolo da SANEPAR e pode ser
localizado no alinhamento dos banheiros e cozinhas; no alinhamento das caixas de passagem
de esgoto ou a 40cm do alinhamento predial. Existem situações extraordinárias em que o DTI
está dentro do terreno do usuário (redes antigas). Quando não for localizado o DTI a vistoria
poderá ser realizada através do PV;
Pode existir mais de um DTI no mesmo imóvel, sendo que parte do esgoto pode estar interligada
em um DTI e parte em outro.
•

Procedimentos para execução da Vistoria técnica no imóvel

Identificar-se ao cliente, expor os objetivos do trabalho, entregar materiais explicativos (quando
houver) e solicitar cordialmente a autorização para adentrar no imóvel e convidá-lo para
acompanhar os trabalhos da equipe no imóvel (não realizar a vistoria sem o devido
acompanhamento do cliente);
Identificar com a ajuda do cliente, todos os pontos que geram esgotos como banheiros, cozinhas,
lavanderias e os pontos que coletam as águas pluviais como ralos, calhas, caixas no pátio e
outros;
Lançar corante nos pontos identificados alternadamente, aguardar o seu aparecimento no DTI
ou no PV mais próximo no sentido do fluxo, comunicando-se através de rádio com o técnico que
se encontra na parte externa do imóvel. Se no intervalo de tempo necessário não ocorrer o
aparecimento do corante, deverá ser considerado que o ponto testado ou o imóvel não está
interligado corretamente à rede coletora de esgoto;
Todo imóvel deve possuir caixa de retenção de gordura, conforme diretrizes do ANEXO F.01.
Vale considerar que como as caixas de retenção de gordura podem ser construídas de várias
formas e materiais, deve-se observar principalmente a sua funcionalidade, dando ênfase na
orientação ao cliente sobre a importância da manutenção periódica;
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e. As vistorias realizadas deverão ser identificadas no formulário AS ou relatório específico com
os códigos de resultado de vistoria apresentados no ANEXO 04;
Após o preenchimento do formulário ou Relatório com o resultado da vistoria, se for constatada
a irregularidade, devem ser preenchidos todos os campos da Notificação de Irregularidade. O
prazo para a regularização deverá estar aderente às normas da SANEPAR, sendo que após o
seu deferimento deverá ser realizada a segunda vistoria, a ser programada pela
CONCESSIONÁRIA;
Solicitar a assinatura na notificação e entregar a primeira via ao cliente ou um familiar com maior
idade. Toda a vistoria onde for identificada situação irregular e não for possível a obtenção da
assinatura de um responsável pelo imóvel ou que o cliente se recuse a receber a notificação, a
equipe deverá registrar a informação no formulário AS ou relatório;
Poderá ser elaborado croqui simples no verso do formulário AS para as vistorias que
apresentarem irregularidade, indicando a posição do ralo, o ambiente que apresenta problema e
a dificuldade que o cliente tem para adequar o ramal predial à ligação;
Quando for encontrada irregularidade de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA e/ou
Prefeitura, que possam alterar os resultados dos testes, elaborar croqui da situação e informar á
área operacional para as devidas adequações e não vistoriar os imóveis do trecho.
Irregularidades de responsabilidade do cliente/usuário:
•
Esgoto não interligado à rede coletora de esgoto;
• Água de chuva lançada na rede coletora de esgoto;
• Esgoto lançado em local indevido - fossa, poço morto/sumidouro, valas, rios e córregos;
• Ausência de caixa de retenção de gordura para as pias de cozinha.
Irregularidades de responsabilidade da Prefeitura:
• Manutenção e/ou falta de galerias de águas pluviais;
• Galerias de águas pluviais com interseção em redes coletoras de esgoto;
• Galerias de águas pluviais sem condições técnicas para atender imóveis;
• Galerias de águas pluviais lançado em rede de esgoto.
Irregularidades de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA:
• Relacionadas ao poço de visita - PV, tais como: sem tampa, tampa quebrada, sem fundo,
com infiltração, obstruído, etc.;
• Rede de esgoto com interseção em galerias de águas pluviais;
• Rede de esgoto lançando esgoto "in natura" em galerias de águas pluviais, rios e
córregos;
• Cadastro técnico incorreto;
• Necessidade de execução de serviços de topografia;
• Rede de esgoto quebrada, obstruída;
• Rede de esgoto sem condições técnicas para atender imóveis.
Ao final da vistoria, quando da constatação de irregularidade, o cliente deve ser orientado sobre
como proceder a devida regularização, considerando os seguintes pontos:
•
Execução da rede interna de esgoto e sua correta interligação à rede coletora de esgoto;
• Devida separação das águas de chuva e interligação às galerias de águas pluviais;
• Uso adequado do sistema de coleta de esgoto;
• Desativação de fossas sépticas e sumidouros;
• Composição do esgoto doméstico;
• Entrega de folders orientativos de como executar o ramal interno e sua interligação
correta à rede coletora de esgoto, conservação ambiental e uso correto da rede de
esgoto;
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•

Sobre as penalidades legais caso isso venha ocorrer, fato esse que será comprovado
por uma segunda vistoria após o prazo fixado, conforme norma interna da SANEPAR.

F.4 - Especificações dos materiais e equipamentos para a realização das Vistorias
Os materiais relacionados no quadro a seguir deverão equipar cada veículo. Equipamentos de
Proteção Individual, Coletiva e de Sinalização devem ser utilizados conforme legislação vigente,
mantendo-se o controle de sua utilização pela CONCESSIONÁRIA.
ITEM- DESCRIÇÃO
01- CONJUNTO DE RÁDIO PORTÁTIL TIPO TALK ABOLT PARA COMUNICAÇÃO
02- HOLOFOTE COM CABO DE 20 METROS COM CONEXÃO NO VEÍCULO
03- LANTERNA
04- MARRETA
05- TALHADEIRA
06- PONTEIRA
07- ESPELHO PARA UTILIZAÇÃO DO REFLÉXO DA LUZ DO SOL
08- CHAVE DE FENDA PARA AUXILIAR NA ABERTURA DE TAMPAS
09- PICARETA
10- PÁ
11- TRENA COM 15 METROS
12- BALDE PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 10 LITROS
13- LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PVC
14- CORTADEIRA
15- GANCHOS PARA ABERTURA DE PV CONFORME ESPECIFICADO PELA CONTRATANTE
16- SONDA PARA LOCALIZAÇÃO DE PV E DTI COM 1,5 METRO DE COMPRIMENTO
17- 02 CONES DE 0,5 METRO DE ALTURA
18- 01 CONE DE 0,75 DE ALTURA
19- GUIA DE RUAS DOS LOCAIS ONDE SERÁ REALIZADO O SERVIÇO
20- CORANTE LÍQUIDO DE ALTO PODER DE TINGIMENTO NAS CORES VERMELHO,
AMARELO E AZUL CONFORME ESPECIFICADO PELA CONTRATANTE.
F.5 - Especificação de Uniformes
Na execução dos serviços, os funcionários deverão portar crachá de identificação plastificado,
onde conste o nome, número da carteira de identidade, fotografia, o nome da
CONCESSIONÁRIA e identificada "PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - SANEPAR" de forma
legível. Deverão trabalhar asseados e estarem devidamente trajados/uniformizados.
UNIFORME POR EMPREGADO DA EQUIPE
02 CALÇAS DE TERBRIM AZUL
03 CAMISETAS BRANCAS COM A LOGO DA EMPRESA E "A SERVIÇO DA SANEPAR"
01 CAPA DE CHUVA
01 BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO
01 JAQUETA IMPERMEÁEL
01 BONÉ COM A LOGO DA EMPRESA E "A SERVIÇO DA SANEPAR"
01 CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO
01 JALECO
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01 PRANCHETA
01 BOLSA COM ALÇA
01 FILTRO SOLAR
TOTAL DE ITENS 14
F.6 - Quantidade de vistorias realizadas
Residências convencionais (casas e sobrados) – Será considerada 01 (uma) vistoria,
independentemente do tamanho da edificação. Edículas e churrasqueiras estão contempladas
na vistoria, não justificando o pagamento de serviço complementar;
No caso de haver mais de uma casa no lote, abastecidas pela mesma matrícula/ligação de água
- Será considerado o número de vistorias correspondente ao número de casas (moradias), por
exemplo: 02 casas = 02 vistorias, 03 casas = 03 vistorias e assim sucessivamente (lembrando
que edículas e churrasqueiras não são consideradas neste contexto). Salientando-se que esta
informação demandará uma atualização cadastral por parte da SANEPAR em relação ao número
de economias cadastrado naquela matrícula;
Prédios verticais – Será considerado o número de apartamentos por andar, tendo em vista que
as prumadas das tubulações coincidem. Exemplo: 02 apartamentos por andar = 02 vistorias, 04
apartamentos por andar = 04 vistorias e assim sucessivamente;
O atendimento exclusivo para realização de vistorias fora do roteiro planejado, deverá ser
considerada pela CONCESSIONÁRIA em seu plano de vistoria;
Para a realização das vistorias na região central das cidades, nos locais onde há a exigência da
utilização do cartão de estacionamento regulamentado e também para aqueles serviços que
necessitem de acompanhamento do Departamento de Trânsito devido à existência de PV’s no
meio da rua, todos os custos relativos são exclusivos da CONCESSIONÁRIA.
Os serviços em que for constatada pela fiscalização, irregularidades reincidentes de
procedimentos, problemas de qualidade na execução dos serviços, inexatidão dos dados
apontados ou falta de qualidade no preenchimento dos dados, poderão ser excluídos da
quantificação dos serviços executados pela CONCESSIONÁRIA para a elucidação necessária.
Serão consideradas na quantificação dos serviços vistorias efetivamente realizadas e o cliente
negar-se a assinar o documento. Neste caso deve ser registrado o fato no AS e se possível
buscar uma testemunha do ocorrido, estando estes casos sujeitos à futura verificação em campo
por parte da fiscalização da SANEPAR;
Para efeito de quantificação, deverão ser consideradas as seguintes situações/casos, conforme
o Quadro a seguir:
Nº

Situação

Serv. realizado

01

Vistoria realizada - situação regular constatada. Código 11.

sim

02

Vistoria realizada - situação irregular constatada, cliente orientado e
notificado. Códigos13, 14, 15, 17, 18, 19, 31 e 32.

sim

03

Vistoria realizada - situação irregular constatada- cliente recusa-se a
assinar a notificação. Códigos 13, 14, 15, 17, 18, 19, 31 e 32.

sim

04

Vistoria realizada - situação irregular constatada- Cliente analfabeto.
Códigos: 13, 14, 15, 17, 18, 19, 31 e 32.

sim

05

Vistoria não realizada - imóvel em construção. Código 75.

não

06

Vistoria não realizada - cliente não autorizou vistoria. Código 54.

não

Anexo IV – Caderno de Encargos
Edital de Concorrência Internacional nº XX/XXXX
134

07

Vistoria não realizada - sem cota para ligação, necessária topografia.
Códigos 35 ou74.

não

08

Vistoria não realizada - imóvel fechado. Código 79.

não

09

Vistoria não realizada - imóvel abandonado. Código 53.

não

10

Vistoria não realizada - imóvel demolido. Código 52.

não

11

Vistoria não realizada - falta de água. Código 71.

não

12

Vistoria não realizada - lote vago. Código 51.

não

13

Vistoria não realizada - endereço não localizado. Código 77.

não

14

Vistoria não realizada - rede ou ramal obstruídos. Código 73.

não

15

Vistoria não realizada - sem rede de esgoto disponível. Códigos 33 e 34.

não

16

Vistoria não realizada - duplicidade. Códigos 58 e 59.

não

F.7 - Considerações Gerais
Todos os serviços deverão atender as especificações aprovadas no PLANO OPERACIONAL da
CONCESSIONÁRIA, Instruções de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Serviço
Social, da Contratante, Lei Federal 8078 11/09/90 e Decreto Estadual 3926/89.
Para imóveis que se encontram fechados no período de segunda a sexta, a CONCESSIONÁRIA
deverá avaliar períodos alternativos, previamente marcados com o cliente, necessitando para
isto, revezamento e mobilidade nos horários das equipes.
Sempre que necessário, a CONCESSIONÁRIA deverá fornecer a SANEPAR laudo técnico
específico sobre as condições do imóvel vistoriado, com assinatura do Responsável Técnico.
A CONCESSIONÁRIA deverá dispor de veículos devidamente identificados externamente com a
logomarca e nome da CONCESSIONÁRIA e a frase "PARCERIA PÚBLICO PRIVADA SANEPAR", ter boa aparência externa e estar em perfeita condição de segurança e
funcionamento conforme as leis aplicáveis, sendo a cor referência a ser utilizada: “branca”.

F.8 - Anexos
•

Anexo F.01 – Diretrizes para verificação de conformidade dos Sistemas de Retenção de
Gordura;

•

Anexo F.02 – Modelo Formulário – Notificação de Irregularidade.

•

Anexo F.03 – Tabela de Códigos de Resultado de Vistorias Técnicas.

•

Anexo F.04 – Instruções Técnicas SANEPAR.
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APÊNDICE F

ANEXO F.01
Diretrizes para verificação de conformidade
dos Sistemas de Retenção de Gordura
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DIRETRIZES PARA A VERIFICAÇÃO DE
CONFORMIDADE DOS SISTEMAS DE RETENÇÃO DE GORDURA
INTRODUÇÃO
As contribuições de gordura nas redes assumem papel relevante nas demandas de manutenção
dos sistemas, no acréscimo dos custos operacionais, no comprometimento dos processos de
tratamento, na qualidade do lodo residual, na incidência de refluxos de esgoto que desencadeiam
processos onerosos de ressarcimento a clientes, entre outros.
Em todos os imóveis em que houver despejos gordurosos provenientes de pias de cozinha, de
copa, entre outros, é obrigatória a instalação de caixas de retenção de gordura antes do devido
lançamento dos efluentes no sistema de coleta de esgoto.
A Norma Técnica ABNT NBR 8160/99 (Página 18, Item 5.1.5.1. Caixas de gordura), é utilizada
como parâmetro e dispõe das diretrizes sobre os sistemas de retenção de gordura, sua
construção e dimensionamento.
TIPOS DE CAIXAS DE GORDURA
As caixas de retenção de gordura podem ser confeccionadas com vários materiais e de diversas
formas, pré-fabricadas, com divisores ou tubos em curva, sendo que, o seu princípio de
funcionamento baseia-se no “sifão”, onde os resíduos “sobrenadantes ficam retidos, permitindo
apenas a saída de líquidos:
De acordo com a Norma Técnica ABNT NBR 8160/99, as caixas de gordura classificam-se da
seguinte forma:

•
•
•
•

Caixa de gordura Pequena – 18 litros de retenção;
Caixa de gordura Simples – 31 litros de retenção;
Caixa de gordura Dupla - 120 litros de retenção;
Caixa de gordura Especial - capacidade de retenção calculada de acordo com a demanda a partir
de uma fórmula.

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA
Capacidade de retenção
Entenda-se como capacidade de retenção o volume útil do sistema, sendo que, em caixas com
separadores, este volume refere-se apenas ao compartimento que retém gordura.
O dimensionamento das caixas de retenção de gordura leva em consideração a vazão média
das pias de cozinha relacionada à capacidade de retenção, resultando no tempo de retenção
necessário para a flotação dos resíduos. Dessa forma, é correto afirmar que sistemas
subdimensionados são menos eficientes por não proporcionarem o tempo de retenção
necessário, permitindo que parte dos resíduos se desloque para a rede.
Residenciais (uma cozinha)
Para a coleta de apenas uma cozinha residencial, pode ser usada a caixa de gordura Pequena,
com capacidade de retenção de no mínimo 18 litros.
Residenciais (duas cozinhas)
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Para a coleta conjunta de duas cozinhas, pode ser usada a caixa de gordura Simples, com
capacidade de retenção de no mínimo 31 litros ou, no caso de caixas individuais, uma caixa
Pequena (18 litros) para cada cozinha.
Residenciais (de três a doze cozinhas)
Para a coleta de três até 12 cozinhas, deve ser usada a caixa de gordura Dupla, com capacidade
de retenção de no mínimo 120 litros, ou, no caso de caixas individuais, uma caixa Pequena (18
litros) para cada cozinha.
Residenciais ou comerciais
comerciais/industriais)

(mais

de

doze

cozinhas

ou

empreendimentos

Esta modalidade de sistema de retenção de gordura aplica-se principalmente a grandes
condomínios, restaurantes, hotéis, shoppings, indústrias e instituições de ensino que possuam
refeitórios, entre outros.
Para a coleta de mais de 12 cozinhas, ou ainda, para cozinhas de restaurantes, escolas,
hospitais, hotéis, quartéis, supermercados, shopping, etc., devem ser previstas caixas de gordura
Especiais, onde a capacidade de retenção do sistema deverá ser obtida através da seguinte
fórmula:
V = 2 N + 20
Onde:
Né o número de refeições/pessoas servidas no turno em que existe maior fluxo e V é o volume,
em litros;
Por exemplo, um restaurante que atende/serve 50 pessoas “no almoço” por dia:
V= 2 x 50 + 20 = 120 litros de retenção.
Fracionamento do volume
Em casos excepcionais, não havendo disponibilidade de espaço para a construção da caixa de
acordo com o volume definido pela fórmula, poderá ser admitida a implantação de duas ou mais
caixas consecutivas, cuja soma dos volumes resulte no valor desejado, desde que a sua
funcionalidade seja evidenciada.
Inviabilidade de aplicação da fórmula
No caso de empreendimentos como supermercados, açougues, panificadoras, entre outros,
onde a aplicação da fórmula seja inviável em função da indisponibilidade de informação sobre o
número de pessoas atendidas/servidas recomenda-se, no mínimo, a adoção da caixa de gordura
Dupla, ou a critério da avaliação técnica da equipe.
MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO SISTEMA
Para a eficiência do sistema é necessária manutenção periódica, estabelecendo intervalos de
tempo que podem variar de acordo com a quantidade de gordura despejada nas pias. A tampa
deve ser de fácil abertura, de modo que facilite a limpeza, no entanto, não deve permitir a entrada
de água de chuva.
A correta utilização das pias, evitando o despejo de resíduos sólidos, otimiza o funcionamento
das caixas de gordura diminuindo consequentemente a intensidade e a frequência da
manutenção.
A falta de manutenção ocasiona obstruções e mau cheiro, além de propiciar a proliferação de
insetos e roedores. O lançamento de gordura diretamente no sistema de coleta de esgoto
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prejudica o funcionamento da rede pública de esgotos e causa obstruções e refluxo de esgoto
para os imóveis.
DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS
Conforme abordado anteriormente, na manutenção, recomenda-se que os resíduos retirados das
caixas de gordura residenciais com capacidade de retenção de até 31 litros sejam depositados
em sacos plásticos ou similares e dispostos para a coleta de lixo do Município (caso não haja
coleta específica). É conveniente que o cidadão faça uma consulta ao Município.
No caso dos resíduos de caixas com capacidade de retenção maior que 31 litros, recomendase a contratação de empresas especializadas e licenciadas para este tipo de coleta e destinação
de resíduos.
A coleta e disposição destes resíduos não é de responsabilidade ou objeto de fiscalização
da CONCESSIONÁRIA, devendo o cliente procurar orientação junto à Prefeitura Municipal.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
A caixa de gordura é um dispositivo projetado para receber somente os efluentes de pias de
cozinha, de modo que não devem ser interligados neste sistema efluentes provenientes de
lavagem de roupas ou água pluvial;
As caixas de gordura devem ser estanques, sem vazamentos ou infiltrações. Devem possuir
tampas de fácil abertura, no entanto, que evitem a entrada de água pluvial;
As caixas de gordura devem ser construídas em locais de fácil acesso a fim de viabilizar a sua
manutenção;
Para um bom funcionamento da caixa de gordura, recomenda-se a realização de inspeções
mensais ou com maior frequência dependendo da intensidade de utilização das pias;
Para efeito de fiscalização, será considerada irregularidade a inexistência, subdimensionamento,
ineficiência, ligação de água pluvial, taques ou máquinas de lavar roupas no sistema.
CASOS OMISSOS
Qualquer situação divergente dos padrões comuns, relacionada à eventual impossibilidade de
implantação dos sistemas de retenção de gordura de acordo com as diretrizes o presente
instrumento, deverão ser direcionadas à Contratante para a análise e definição.
Dessa forma, todas as considerações acerca de cada situação particular deverão ser relatadas
no formulário AS ou relatório de campo.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
A correta implantação e dimensionamento das caixas de retenção de gordura não garante, por
si só, a eficiência do sistema.
Dentro dos procedimentos de Vistorias Técnicas Operacionais é fundamental que o cliente seja
sensibilizado sobre a necessidade frequente de manutenção das caixas com a retirada e
destinação dos resíduos, bem como, orientado sobre os impactos que o lançamento destes
resíduos ocasiona aos processos de coleta e tratamento de esgoto e ao meio ambiente,
causando obstrução das redes, extravasamento de esgoto pelos poços de visita, geração de
mau cheiro e até refluxo de esgoto para edificação.
No que se refere a fiscalização, entende-se que a funcionalidade do sistema e a sensibilização
do cliente devam ser considerados em primeiro plano, tendo como premissa a manutenção da
operacionalidade dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto da CONCESSIONÁRIA.
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APÊNDICE F

ANEXO F.02
Modelo Formulário Notificação de Irregularidade
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APÊNDICE F

ANEXO F.03
Tabela de Códigos de Resultados de
Vistorias Técnicas Operacionais
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ASSUNTO

Tabela de Códigos de Resultado de Serviços
Socioambientais e Vistorias Técnicas Ambientais
CÓDIGO

DATA APROVAÇÃO

IA/AMB/0084-012

24/11/2021

PÁG. DE.

1 6

OBJETIVO
Apresentar a tabela de códigos com os resultados da realização dos serviços socioambientais e
vistorias técnicas ambientais em campo, padronização de procedimentos e servir de parâmetro
para o faturamento de serviços prestados por terceiros em empreendimentos de esgotamento
sanitário.

a

TERMOS/DEFINIÇÕES

tro

la
d

DTI: Dispositivo Tubular de Inspeção - é o sistema inserido no ramal predial de coleta de esgoto,
que permite a introdução de equipamentos de desobstrução e limpeza do mesmo. Também
utilizado para vistorias visando verificar a regularidade da ligação predial.

on

GRUPO GESTOR: Grupo formado por representantes de entidades do 1º setor (órgãos
govenamentais) e 3º setor (órgãos não governamentais), responsáveis pela disseminação da
informação no território de obras e pelo acompanhamento da intervenção socioambiental.

C

HD: Hidrômetro.

ão

LPE: Ligação Predial de Esgoto

N

PV: Poço de Visita -Dispositivo destinado à conexão e manutenção de redes coletoras, coletores
e interceptores de esgoto sanitário.

ia

RCE: Rede coletora de esgoto

C

óp

REUNIÃO COMUNITÁRIA -AMB: Busca abrir e manter diálogo permanente com a população,
tendo por finalidade apresentar à comunidade um conjunto de informações de caráter orientativo,
educativo e de promoção social.
SANEPAR: Companhia de Saneamento do Paraná
SGC - SISTEMA DE GERENCIAMENTO COMERCIAL: Sistema integrado que tem por objetivo
controlar e gerenciar os processos comerciais de água, esgoto, resíduos sólidos e serviços
relacionados ao cadastro, comercialização, faturamento, arrecadação, cobrança, relacionamento
com o cliente e manutenção de redes.
SGO: Sistema de Gestão/Gerenciamento de Obras
VTA: Vistoria Técnica Ambiental

DOCUMENTO(S) RELACIONADO(S)

ASSUNTO

Tabela de Códigos de Resultado de Serviços
Socioambientais e Vistorias Técnicas Ambientais
CÓDIGO

DATA APROVAÇÃO

IA/AMB/0084-012

24/11/2021

PÁG. DE.

2 6

IA/AMB/0031, IA/AMB/0033, IA/COM/0001, IA/COM/0453, IA/NEG/0258.
PROCEDIMENTOS

tro

la
d

a

* As tabelas descritas serão utilizadas na operacionalização do Programa de Educação e
Intervenção Socioambiental em Empreendimentos de Saneamento, durante a implantação de
novas Ligações Prediais de Esgoto - LPEs, conforme Termo de Referência - TR e para Ligações
Prediais de Esgoto existentes.Após a realização das abordagens domiciliares para sensibilização
ambiental e adesão ao empreendimento, o resultado do serviço executado, constante nesta
tabela será registrado na IA/COM/0001 ou no IA/AMB/0031, no Sistema de Gerenciamento

C

óp

ia

N

ão

C

on

Comercial (SGC) e de obras (SGO).

ASSUNTO

Tabela de Códigos de Resultado de Serviços
Socioambientais e Vistorias Técnicas Ambientais
CÓDIGO

DATA APROVAÇÃO

IA/AMB/0084-012

24/11/2021

PÁG. DE.

C

óp

ia

N

ão

C

on

tro

la
d

a

3 6

ASSUNTO

Tabela de Códigos de Resultado de Serviços
Socioambientais e Vistorias Técnicas Ambientais
CÓDIGO

DATA APROVAÇÃO

IA/AMB/0084-012

24/11/2021

PÁG. DE.

C

óp

ia

N

ão

C

on

tro

la
d

a

4 6

ASSUNTO

Tabela de Códigos de Resultado de Serviços
Socioambientais e Vistorias Técnicas Ambientais
CÓDIGO

DATA APROVAÇÃO

IA/AMB/0084-012

24/11/2021

PÁG. DE.

C

óp

ia

N

ão

C

on

tro

la
d

a

5 6

ASSUNTO

Tabela de Códigos de Resultado de Serviços
Socioambientais e Vistorias Técnicas Ambientais
CÓDIGO

DATA APROVAÇÃO

IA/AMB/0084-012

24/11/2021

PÁG. DE.

C

óp

ia

N

ão

C

on

tro

la
d

a

6 6

APÊNDICE F

ANEXO F.04
Instruções Técnicas SANEPAR
Nota: As instruções normativas apresentadas neste anexo deverão ser aplicadas, no que couber,
como documento orientativo para que a CONCESSIONÁRIA possa elaborar seu próprio plano
vistoria das ligações de esgotos, observando as regulamentações legais de cada município
integrante da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.
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ASSUNTO

Irregularidades nas Ligações Prediais de Água e/ou
Esgoto
CÓDIGO

DATA APROVAÇÃO

IT/COM/0194-005

21/08/2019

PÁG. DE.

1 3

OBJETIVO
Estabelecer procedimentos relativos a aplicação de sanções, quando da constatação de
irregularidade nas ligações prediais de água e/ou esgoto.
DOCUMENTO(S) RELACIONADO(S)

la
d

a

IA/COM/0299, IA/COM/0309, IA/COM/0317, IA/COM/0453, IA/NEG/0258, IT/COM/0020,
PF/COM/0077.
DOCUMENTO(S) COMPLEMENTAR(ES)

tro

Decreto Estadual 3.926/1988.

on

PROCEDIMENTOS

C

*Este procedimento se aplica a todas as Centrais de Relacionamento com o Cliente.

ão

1. PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NÃO REGISTRADA NO CADASTRO COMERCIAL
DA SANEPAR

ia

N

Cadastrar a ligação para normalização das rotinas de leitura, faturamento e entrega.
Observando-se que, a implantação deve ser efetuada com a leitura atual do hidrômetro. Neste
caso, não cabe a penalidade administrativa, cabendo tão somente a regularização.

C

óp

Cobrar o preço de uma ligação de água, de acordo com a Tabela de Preços de Serviços vigente
no mês em que foi constatada a ocorrência.
2. PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO NÃO REGISTRADA NO CADASTRO COMERCIAL
DA SANEPAR
Cadastrar a ligação para normalização das rotinas de leitura e faturamento, sem aplicação de
penalidade administrativa.
Cobrar o preço de uma ligação de esgoto, de acordo com a Tabela de Preços de Serviços
vigente no mês em que foi constatada a ocorrência.
3. PARA RESERVAÇÃO DE ÁGUA EM COMUM - FONTE PRÓPRIA/ SANEPAR
Comunicar por escrito, através de IA/COM/0317, a irregularidade cometida e a punição a que o
cliente está sujeito, que são:
a) Regularização ou cancelamento da ligação;
b) Punição pecuniária.

ASSUNTO

Irregularidades nas Ligações Prediais de Água e/ou
Esgoto
CÓDIGO

DATA APROVAÇÃO

IT/COM/0194-005

21/08/2019

PÁG. DE.

2 3

3.1. REGULARIZAÇÃO OU CANCELAMENTO DA LIGAÇÃO
Solicitar ao cliente que regularize a situação dentro de 60 (sessenta) dias. Após este prazo será
cancelada a ligação.
3.2. PUNIÇÃO PECUNIÁRIA

3.3. TERMO DE RESPONSABILIDADE (IA/COM/0299)

la
d

a

Cobrar 50%(cinqüenta por cento) a mais sobre o valor da tarifa de água, a título de multa
pecuniária, mês a mês, até a regularização.

on

tro

O usuário deverá assinar o Termo de Responsabilidade - Fonte Própria de Abastecimento de
Água, isentando a SANEPAR pelas consequências advindas do NÃO cumprimento ao disposto
no artigo 21, do Decreto Estadual nº 3926/88, que "é vedado a conexão da instalação predial
com tubulações alimentadas com água não procedente da rede de distribuição da SANEPAR".

C

4. PARA DESPEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA REDE COLETORA DE ESGOTO

N

ão

Comunicar por escrito, através de formulário IA/COM/0453, a irregularidade cometida e a
punição a que o cliente está sujeito, que são:
a) Regularização da ligação;
b) Punição pecuniária.

ia

4.1. REGULARIZAÇÃO DA LIGAÇÃO

óp

Solicitar ao cliente que regularize a situação dentro de 60 (sessenta) dias.

C

4.2. PUNIÇÃO PECUNIÁRIA
Cobrar 50%(cinqüenta por cento) a mais sobre o valor da tarifa de água, a título de punição
pecuniária, mês a mês, até a regularização.
5. PARA DESPEJO DO ESGOTO SANITÁRIO OU INDUSTRIAL EM GALERIAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS
Comunicar o cliente por escrito, através de formulário IA/COM/0453, a irregularidade cometida.
Comunicar o Órgão Sanitário Municipal sobre a irregularidade cometida pelo cliente, solicitando
providências e posicionamento.
6. PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA AO VIZINHO
Entregar Aviso de Irregularidade IA/COM/0309, solicitando regularização da ligação.
7. DISPOSIÇÕES GERAIS

ASSUNTO

Irregularidades nas Ligações Prediais de Água e/ou
Esgoto
CÓDIGO

DATA APROVAÇÃO

IT/COM/0194-005

21/08/2019

PÁG. DE.

3 3

Quando constatada a irregularidade da ligação de água e esgotadas as possibilidades de
regularização, efetua-se a supressão da ligação.
8. CASOS OMISSOS

C

óp

ia

N

ão

C

on

tro

la
d

a

*As situações que mereçam soluções não previstas ou que diferem deste instrumento normativo
devem ser encaminhadas para apreciação do Gerente Regional, fazendo-se acompanhar de
detalhamento do caso e proposta de solução para tomada de decisão.

ASSUNTO

Vistorias Técnicas Operacionais em Ligações Prediais de
Esgoto no Âmbito das Gerências Regionais
CÓDIGO

DATA APROVAÇÃO

IT/OPE/1580-015

19/05/2022

PÁG. DE.

1 12

OBJETIVO
Definir diretrizes e procedimentos para a realização de vistorias técnicas operacionais em
ligações prediais de esgoto em sistemas de esgotamento sanitário características às demandas
das Gerências Regionais.
TERMOS/DEFINIÇÕES

la
d

a

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas

tro

AS.: Atendimento de Serviços - Formulário de Atendimento de Serviços Prestados pela
SANEPAR.

on

DTI: Dispositivo Tubular de Inspeção - é o sistema inserido no ramal predial de coleta de esgoto,
que permite a introdução de equipamentos de desobstrução e limpeza do mesmo. Também
utilizado para vistorias visando verificar a regularidade da ligação predial.

C

END: Esgoto não doméstico.

ão

EPI.: Equipamento de Proteção Individual - Todo dispositivo de uso individual, de fabricação
nacional ou estrangeira, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador.

ia

N

ETE: Estação de Tratamento de Esgotos - Estrutura de propriedade pública ou privada utilizada
para o tratamento de esgoto sanitário.

óp

IAT: Instituto Água e Terra

C

PHS: Projeto Hidrossanitário
PV: Poço de Visita -Dispositivo destinado à conexão e manutenção de redes coletoras, coletores
e interceptores de esgoto sanitário.
RCE: Rede coletora de esgoto
SANEPAR: Companhia de Saneamento do Paraná
SAR: Solicitação de Ampliação de Rede de água e/ou esgoto a pedido do Cliente.
SGC - SISTEMA DE GERENCIAMENTO COMERCIAL: Sistema integrado que tem por objetivo
controlar e gerenciar os processos comerciais de água, esgoto, resíduos sólidos e serviços
relacionados ao cadastro, comercialização, faturamento, arrecadação, cobrança, relacionamento
com o cliente e manutenção de redes.
SGO: Sistema de Gestão/Gerenciamento de Obras
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VTO.: Vistoria Técnica Operacional - Vistorias realizadas em ligações prediais de esgoto em
sistemas de esgotamento sanitário, provenientes de solicitações de clientes, Prefeituras,
Ministério Público, entre outras demandas características das áreas de Operação.

a

DOCUMENTO(S) RELACIONADO(S)

tro

la
d

IA/AMB/0033, IA/AMB/0084, IA/COM/0001, IA/COM/0453, IA/NEG/0258, IA/OPE/1550,
IT/COM/0087, IT/COM/0194, IT/COM/0279, IT/OPE/1899, IT/OPE/1923, IT/OPE/2106,
PF/OPE/0181.

on

DOCUMENTO(S) COMPLEMENTAR(ES)

C

Decreto Estadual 5.711/2002, Lei Complementar 18/2006, Lei Estadual 13.331/2001, Lei Federal
8.080/1990, Norma Técnica Brasileira 8.160/1999, Resolução 003/2020 - Regulamento de
Serviços Básicos de Saneamento do Paraná.

N

ão

PROCEDIMENTOS

ia

1. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE

●

●

●

●

Definir as prioridades para execução das Vistorias Técnicas Operacionais;
Planejar as áreas a serem contempladas;
Dimensionar e capacitar às equipes;
Gerir as ações e resultados da interação com as outras áreas da empresa;
*Estabelecer parcerias com órgãos e instituições públicas (Prefeituras, Secretarias
Municipais, IAT, entre outras).

C

●

óp

* 1.1 Gerência

*1.2 Área responsável pelo processo na Gerência
●

●

●

●

●

Definir as ações das equipes de vistorias;
Solicitar serviços e baixar os respectivos resultados no sistema;
Controlar as ações e resultados das equipes de vistorias;
Administrar prazos de execução dos protocolos, programar novas vistorias depois de
decorridos os prazos das notificações;
*Gerir e fiscalizar contratos terceirizados de vistorias técnicas operacionais, conforme Termo
de Referência em vigor. Disponível no portal da DO no link
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(http://portais.sanepar.com.br/do/pt-br/conteudo-tec/termos-de-referencia-1);
Gerir as eventuais ações conjuntas com órgãos reguladores e órgãos públicos (Prefeituras
Municipais e outros);
*Independentemente da ação das Prefeituras Municipais e/ou orgãos ambientais
competentes, poderá ser encaminhado periodicamente, os relatórios dos serviços realizados
e dos imóveis irregulares, que foram notificados e permaneceram irregulares depois de
findados os prazos concedidos pela Gerência.

la
d

a

●

CÓDIGO

1.3 Equipes de vistorias

Realizar as Vistorias Técnicas Operacionais nos imóveis conforme instruções deste
instrumento, orientar os clientes sobre a importância da correta instalação predial de esgoto
e do seu uso, notificar o cliente quando constatada situação irregular ou deixar laudo
correspondente ao tipo de vistoria quando constatada situação regular, entre outras
atividades relacionadas.

2 *PROCEDIMENTOS

N

2.1 Da área de atendimento

ão

C

on

tro

●

ia

*Atender as solicitações dos clientes, solicitando os serviços no sistema conforme as
especificações abaixo:

C

óp

*SERVIÇO 8400: Código de serviço do SGC e SGO, que se refere a uma solicitação do cliente
feita através de uma central de relacionamento ou pelo telefone 0800-200-0115, para vistoria no
imóvel. Este serviço se aplica para reclamações relacionadas ao sistema de coleta de esgoto,
denúncias de lançamentos irregulares de esgoto, extravasamento de PV's, infiltração de esgoto,
confirmação da situação da ligação de esgoto entre outros. Vale salientar que nestas situações é
imprescindível constar na solicitação o nome e o telefone do solicitante e/ou da pessoa que irá
acompanhar a vistoria;
SERVIÇO 8402: Código de serviço do SGC e SGO, que identifica a ligação em campo sem a
devida implantação no cadastro comercial. Aplica-se nas ações de recuperação tarifária;
SERVIÇOS 8403 e 8421: Códigos de serviço SGC e SGO, que se referem à 1ª vistoria nas
instalações hidráulico-sanitárias do imóvel, no entanto, o código 8403 gera a impressão da AS
(IA/COM/0001) e o 8421 apenas registra o resultado da baixa no sistema de gerenciamento
comercial;
*SERVIÇO 8405: Código de serviço do SGC e SGO, que se refere à 2ª vistoria nas instalações
hidráulico-sanitárias do imóvel. Normalmente este serviço é emitido quando o imóvel em
questão já fora vistoriado anteriormente, apresentando irregularidade na instalação. Nestes
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casos poderão ser aplicadas às Sanções Pecuniárias assim como serem enviados à Prefeitura
Municipal os relatórios relacionando os imóveis;

a

*SERVIÇO 8428: Código de serviço do SGC e SGO, que se refere à 3 vistoria nas instalações
hidráulico-sanitárias do imóvel, indica que o imóvel em questão fora vistoriado por duas vezes
(primeira e segunda vistoria) permanecendo irregular. Nestes casos poderão ser aplicadas às
Sanções Pecuniárias assim como serem enviados à Prefeitura Municipal os relatórios
relacionando os imóveis;

la
d

SERVIÇO 8407: Código de serviço do SGC e SGO que indica a necessidade da realização de
levantamento topográfico para verificar as condições técnicas de interligação do imóvel;

C

on

tro

*SERVIÇO 8409: Código de serviço do SGC e SGO, que se refere a uma solicitação do cliente
feita através de uma central de relacionamento ou pelo telefone 0800-200-0115 para uma
solicitação de orientação técnica relativa às instalações hidráulico-sanitárias. Em algumas
localidades este código pode ser utilizado para emissão do desbloqueio da guia amarela da
Prefeitura Municipal, isto quando há um alerta/bloqueio na indicação fiscal do imóvel. Vale
salientar que nestas situações é imprescindível constar na solicitação o nome e o telefone do
solicitante e/ou da pessoa que irá acompanhar a vistoria;

N

ão

SERVIÇO 8416: Código de serviço do SGC e SGO, que, em caso de existir convênio ou parceria
com Prefeituras Municipais, indica que o imóvel em questão fora vistoriado por duas vezes
(primeira e segunda vistoria) permanecendo irregular. Nestes casos as AS's ou relatórios
relacionando os imóveis deverão ser encaminhados à Prefeitura Municipal;

óp

ia

SERVIÇO 8417: Código de serviço do SGC e SGO que, no caso de existir convênio ou parceria
com as Prefeituras Municipais e constatada a permanência na irregularidade na terceira vistoria
correspondente ao serviço 8416, indica a autuação por parte do órgão municipal;

C

*SERVIÇO 8563: Código de serviço do SGO, que se refere à primeira vistoria nas instalações
hidráulico-sanitárias do imóvel em casos de novas ligações de esgoto oriundas de obras.
(Código geralmente utilizado para as contratações da GESA);
*SERVIÇO 8574: Código de serviço do SGO, que se refere à segunda vistoria nas instalações
hidráulico-sanitárias do imóvel em casos de novas ligações de esgoto oriundas de obras.
(Código geralmente utilizado para as contratações da GESA);
SERVIÇO 8419: Código de serviço do SGC, que se refere a uma solicitação do cliente feita
através de uma central de relacionamento ou pelo telefone 0800-200-0115 para a emissão da
"Carta de Anuência" para lançamento de efluentes não domésticos (END) à rede coletora de
esgoto. Nestes casos o cliente (empresa) necessita da certificação emitida pela SANEPAR para
obter ou renovar Licenças ou Alvarás junto aos órgãos competentes. Nesta ocasião a SANEPAR
realiza a vistoria Técnica Operacional na edificação dando ênfase ao processo produtivo e aos
efluentes não domésticos gerados. Estão enquadrados neste processo Indústrias em geral,
hospitais, clínicas, restaurantes, hotéis, shopping center's, supermercados, oficinas, postos de
Combustíveis, lavagem de veículos, lavanderias, Gráficas, entre outros estabelecimentos para os
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quais seja solicitada a "Carta de Anuência" pelos órgãos competentes. Vale salientar que nestas
situações é imprescindível constar na solicitação o nome e o telefone do solicitante e/ou da
pessoa que irá acompanhar a vistoria;

la
d

a

SERVIÇO 8425: Código de serviço do SGC que se refere à vistoria de refluxo para subsidiar o
processo de ressarcimento de danos. Este código deverá ser emitido pelos fiscais de
manutenção das Gerências Regionais, programadores e colaboradores que estiverem no
sobreaviso, após ser efetuado o atendimento da ocorrência de refluxo de esgoto;

C

on

tro

*SERVIÇO 8470: Código de serviço do SGC e SGO, que se refere a uma solicitação do cliente
feita através de uma central de relacionamento ou pelo telefone 0800-200-0115 para a
solicitação de vistoria nas instalações hidráulico-sanitárias do imóvel para fornecimento de laudo
de habite-se em edificações com áreas iguais ou acima de 600 m² e com 20 ou mais parelhos
hidráulicos com ou sem PHS (Projeto Hidro Sanitário). Estão contemplados neste serviço
edificações como barracões, condomínios de apartamentos, entre outros empreendimentos que
se enquadrem nas especificações e documentos relacionados; Vale salientar que nestas
situações é imprescindível constar na solicitação o nome e o telefone do solicitante e/ou da
pessoa que irá acompanhar a vistoria;

óp

ia

N

ão

*SERVIÇO 8480: Código de serviço do SGC e SGO, que se refere a uma solicitação do cliente
feita através de uma central de relacionamento ou pelo telefone 0800-200-0115 para a
solicitação de vistoria nas instalações hidráulico-sanitárias do imóvel para fornecimento de laudo
de habite-se em edificações com áreas menores que 600 m², com ou sem PHS (Projeto Hidro
Sanitário). Estão enquadrados neste serviço imóveis individuais como casas e sobrados, entre
outros empreendimentos que se enquadrem nas especificações e documentos relacionados;
Vale salientar que nestas situações é imprescindível constar na solicitação o nome e o telefone
do solicitante e/ou da pessoa que irá acompanhar a vistoria;

C

*SERVIÇO 8485: Código de serviço do SGC e SGO, que se refere a uma solicitação do cliente
feita através de uma central de relacionamento ou pelo telefone 0800-200-0115 para a
solicitação de vistoria nas instalações hidráulico-sanitárias do imóvel para fornecimento de laudo
de habite-se em conjuntos habitacionais de interesse social com PHS (Projeto Hidro Sanitário).
Vale salientar que nestas situações é imprescindível constar na solicitação o nome e o telefone
do solicitante e/ou da pessoa que irá acompanhar a vistoria.
As vistorias para emissão de laudo de Habite-se (códigos 8470, 8480 e 8485) visam atender a
determinação da Constituição do Estado do Paraná, Lei complementar 18/2006, Artigo 207,
Parágrafo 5º:
“É vedado o fornecimento de Habite-se por parte dos Municípios:
I- Sem a comprovação de existência de fossa séptica para os imóveis não assistidos por rede
coletora de esgoto;
II- Sem a certificação da responsável pela rede de coleta e afastamento de esgotos sanitários
domésticos, da ligação direta na rede coletora quando esta existir.”.
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*2.2 Da área gestora do processo de VTO na Gerência

●

●

●

●

●

●

●

a

óp

●

C

●

ia

N

●

la
d

●

tro

●

on

●

C

●

Deverão ser definidas as bacias, sub-bacias e micro-bacias a serem contempladas com as
vistorias, bem como as ações prioritárias e as condições para a realização dos trabalhos;
Gerir os resultados alcançados, atrelando-os aos indicadores da empresa;
Definir, acompanhar e atender os indicadores de controle das ações;
Definir as ações para realizar as vistorias nas imediações e/ou instalações internas de
imóveis, para a correta execução da ligação predial de esgoto;
*Administrar os prazos definidos para as vistorias e aplicar as Sanções Pecuniárias nos
imóveis quando necessário;
Gerir eventuais convênios com as Prefeituras Municipais, outros órgãos e instituições
públicas para a realização dos serviços devido à necessidade de troca de documentos e
cadastros que possam facilitar o processo e a aplicação de sanções quando necessário;
Realizar, quando necessário, a contratação de serviços terceirizados, bem como o controle,
fiscalização e medição dos mesmos;
Quando for o caso, cadastrar no SGO (opção 76 do SGC) as obras de ampliação de redes
de esgoto e as ações de vistorias técnicas;
Programar serviços com os devidos códigos no SGC e imprimir os respectivas AS's ou os
relatórios, repassando-os às equipes de vistorias. Para as eventuais ocorrências registradas
no SGO, após a identificação das matrículas, emitir relatório de vistoria através da opção 76
- 04 do SGC;
*Ao receber as AS's e os relatórios dos serviços de campo, analisar os resultados das
vistorias e posteriormente proceder com a baixa dos mesmos no SGC;
*Nos casos de constatação de irregularidades nas instalações hidráulico-sanitárias das
edificações, aguardar o prazo definido e concedido nas notificações e programar as vistorias
subsequentes;
Nos casos onde for identificada a ausência de rede, indisponibilidade de DTI (Dispositivo
Tubular de Inspeção), necessidade de levantamento topográfico, necessidade de serviços
de manutenção, desobstrução, deslocamento ou rebaixamento de ramais, os respectivos
serviços deverão ser programados no sistema. Após a execução dos mesmos, deverão ser
tomadas as devidas medidas subsequentes como a negociação e comercialização de SAR,
para a programação de uma nova vistoria técnica;
A exigência de implantação de sistemas de recalque poderá ser exercida a critério das
Prefeituras Municipais, cabendo à SANEPAR apenas a comunicação periódica destes
casos, juntamente com os relatórios das demais irregularidades identificadas nas vistorias;
Nas identificações de endereços não localizados, lotes vagos, imóveis demolidos ou
abandonados e em construção, deverá ser solicitada, junto à área responsável pelo cadastro
comercial da Gerência, a atualização e confirmação cadastral, cancelamento de ligações
entre outras ações cabíveis;
Nos casos de identificação de imóveis com fontes alternativas de abastecimento de água,
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porém interligados à rede coletora de esgoto, deverá ser solicitado à área de cadastro
comercial da Gerência a implantação da consequente cobrança da tarifa de esgoto e a
análise de viabilidade de hidrometração da fonte alternativa;
Para os imóveis que se encontravam fechados ou que não foi possível a realização dos
testes, deverão ser programadas novas vistorias previamente marcadas com o cliente ou em
horários e datas alternativas, como aos sábados por exemplo.

la
d

a

●

CÓDIGO

*2.3 Das equipes de vistorias

●

●

●

●

tro

C

óp

●

ia

●

N

ão

●

on

●

De posse das AS's ou relatórios com os serviços, a equipe deverá deslocar-se para
campo, portando ferramentas, EPI (Equipamentos de Proteção Individual), devidamente
uniformizada, mantendo boa aparência, asseio e com crachá de identificação;
Antes de adentrar aos imóveis a equipe poderá consultar o Cadastro Técnico de Redes
Coletoras de Esgoto. No local, localizar os PV's (Poços de Visita) do trecho a ser vistoriado
e o DTI (Dispositivo Tubular de Inspeção) do imóvel;
Verificar se a rede coletora de esgoto está operando em condições normais. Para isso, além
da avaliação visual do fluxo e das condições de operação entre os PV's, é possível realizar o
teste com os corantes. Caso haja algum problema, a vistoria deverá ser suspensa e a
respectiva observação em relação à anormalidade encontrada deverá ser relatada na AS ou
relatório para que sejam tomadas as devidas providências;
Posicionar-se em frente ao imóvel, bater palmas ou acionar a campainha;
Identificar-se ao cliente, expondo os objetivos do trabalho, entregar materiais explicativos
(quando houver) e solicitar cordialmente a autorização para realizar os testes no interior do
imóvel, convidando o cliente para acompanhar os procedimentos. A vistoria não deverá ser
realizada se não for possível o constante acompanhamento do cliente, podendo dessa forma
ser reprogramada para outra data ou horário;
Se só estivem presentes menores de idade no imóvel a vistoria deverá ser suspensa e
reprogramada para outra data;
Identificar com a ajuda do cliente, todos os pontos que geram esgoto, tais como banheiros,
tanques e pias, bem como os pontos de coleta de águas pluviais, tais como ralos, calhas
(internas e externas), caixas no pátio, tubos de drenagem, entre outros;
*Para as situações em que os testes nas calhas não forem possíveis, devido a elas estarem
embutidas ou de difícil acesso, o cliente deverá ser notificado para que providencie as
condições técnicas necessárias para que os fiscais possam realizar os testes nas calhas,
pode ser sugerido ao cliente que faça uma abertura no tubo da calha ou que instale um ralo
na calçada logo abaixo do cano da calha, assim, possibilitando a realização do teste e a
identificação do destino das águas pluviais da edificação;
A vistoria consiste na aplicação de corantes líquidos à base d'água nas cores amarela,
vermelha e azul (podendo ser acrescentadas outras cores) intercaladamente nas instalações
sanitárias da edificação, seguidos de descargas de água. Os corantes aplicados nas
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instalações de esgoto deverão se apresentar no DTI ou no PV localizado a jusante do imóvel
e os corantes aplicados nos ralos e calhas condutores de água pluvial não devem se
apresentar nestes pontos, podendo ser evidenciados, em alguns casos, na galeria de águas
pluviais, meio fio, valas, córregos ou rios;
Nos casos em que for evidenciada a falta de condições técnicas para a interligação de modo
convencional, ou seja, por gravidade do esgoto do imóvel à rede em função de falta de cota,
o respectivo código (35) deverá ser preenchido no formulário "AS" e posteriormente baixado
no sistema;
*Se houver dúvidas com relação às condições técnicas para a interligação de maneira
convencional, deverá ser preenchido no formulário "AS" o código (74), informando a
necessidade de levantamento topográfico; Nestes casos é importante avaliar a
possibilidade do imóvel já se encontrar interligado pelos fundos ou laterais, e se houver a
confirmação de que existe a ligação por outro lote, deverá ser anotada a informação na AS
ou relatório para a posterior inserção no sistema gerencial de campo (SGC);
Comprovada a falta de condições técnicas (código 35), a instalação de sistema de recalque
poderá ser feita, às expensas do cliente, se for do seu interesse;
Os resultados das vistorias realizadas devem ser identificados nas AS's ou relatórios, com
os códigos de vistorias técnicas operacionais disponíveis na IA/AMB/0084;
Se for constatada irregularidade na instalação hidráulico-sanitária do imóvel, o cliente deverá
ser notificado, conforme IA/COM/0453, e orientado acerca da solução do exposto dentro do
prazo concedido, o cliente deverá assinar dando ciência da notificação e receber a primeira
via do documento. No caso do cliente se recusar a assinar a notificação, duas testemunhas
podem fazê-lo, podendo ser inclusive os próprios componentes da equipe de vistoria.
Menores de idade não devem receber ou assinar documentos;
*Se interligado corretamente preencher e deixar a 1ª via do laudo de certificado de
regularidade de instalações sanitário-pluviais de edificações (IA/AMB/0033) para o cliente.
Este laudo é utilizado para os códigos de serviço 8400 / 8402 / 8403 / 8405 / 8409 / 8416 /
8417 / 8421 / 8425 / 8428 / 8563 / 8574;
* Para os códigos de serviço 8480 / 8470 / 8485 se interligado corretamente prencher e
deixar a 1ª via do laudo de habite-se (IA/OPE/1550), verificar procedimentos na
(IT/OPE/1923);
*Para o código de serviço 8419, o qual gera a emissão da carta de anuência deverá ser
verificado o procedimento na (IT/OPE/1899).
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2.4 Regra básica para a ligação correta de esgoto:
●

Os pontos de banheiros, tanques, máquina de lavar e pias de cozinha (devidamente dotadas
de caixa de retenção de gordura) devem estar conectados diretamente à rede coletora de
esgoto (fossas e sumidouros devem ser eliminados). Ralos, calhas e outros condutores de
água pluvial não devem ser conectados à rede coletora de esgoto, podendo ser interligados
na galeria de águas pluviais, meio fio, valas, córregos ou rios.
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O não aparecimento dos corantes aplicados nas instalações de esgoto da edificação no DTI
ou no PV dentro de um período compatível com o fluxo da rede indica a não interligação do
ponto com a rede. No entanto, é possível que o imóvel esteja parcialmente interligado,
portanto, se faz necessária a realização do teste em todos os pontos da edificação;
O não aparecimento dos corantes aplicados nos ralos e calhas condutores de águas
pluviais da edificação no DTI ou PV em período compatível com o fluxo da rede, mesmo que
não visualizados em galerias de águas pluviais, meio fio, valas, córregos ou rios, indica que
o imóvel não se encontra com a conexão irregular de águas pluviais no esgoto;
O aparecimento dos corantes de forma descaracterizada, misturados e com a presença de
mau cheiro pode indicar a existência de fossa séptica;
Avaliar a caixa de retenção de gordura conforme diretrizes da IT/OPE/2106. Além das
recomendações da norma técnica ABNT NBR 8160/99, deve-se avaliar, principalmente, a
eficiência e funcionalidade do sistema;
*Para empreendimentos como restaurantes entre outros que produzam quantidades
diferenciadas de gordura, o dimensionamento da caixa de retenção de gordura deverá ser
feito com base nas diretrizes da IT/OPE/2106, assim como para habitações coletivas
verticais, se necessário, deverá ser verificado o procedimento de análise da inviabilidade de
instalação da caixa de gordura coletiva;
Quanto aos sistemas de retenção de gordura, os clientes deverão ser principalmente
orientados sobre a necessidade de manutenção periódica, através da retirada dos resíduos
e posterior disposição para a coleta de resíduos sólidos do município, salientando-se que a
falta de manutenção das caixas de retenção de gordura poderá provocar problemas de
obstrução e refluxo tanto no ramal interno como externo de esgoto, além do surgimento de
mau cheiro e proliferação de insetos e vetores.
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CÓDIGO

2.5 Orientações durante a realização da vistoria
O cliente deverá ser orientado sobre:
●

●

●

●

●

●

●

A importância da interligação correta do ramal interno de esgoto à rede coletora de esgoto;
A importância da interligação correta das águas pluviais à galeria de águas pluviais, meio fio,
valas, córregos e rios;
Uso adequado do sistema de coleta de esgoto, evitando o despejo de gordura, papel, entre
outros resíduos sólidos;
Necessidade de desativação de fossas e sumidouros;
Entrega de materiais explicativos de como proceder com a correta interligação do ramal
interno de esgoto à rede (quando houver);
Noções básicas de conservação ambiental;
Sobre a obrigatoriedade da interligação de esgoto fundamentada nos Códigos de Postura
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dos Municípios e no Código de Saúde do Estado do Paraná;
*Sobre a possibilidade de aplicação de Sanções pecuniárias nas matrículas com
irregularidades persistentes.

a

3 PRAZOS PARA CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES DETECTADAS

la
d

Os prazos concedidos nas notificações para a regularização das ligações prediais de esgoto
deverão ser definidos pela própria Gerência em função da importância e gravidade de cada
situação.

on

tro

Nas situações emergenciais como extravasamento de esgoto em vias públicas, lançamentos
irregulares de esgoto que possam ocasionar danos ambientais e riscos à saúde da população,
demandas oriundas do Ministério Público, Promotorias de Meio Ambiente, entre outros, a
Regional poderá adotar prazos mais curtos.

C

Para as demais situações os prazos adotados poderão ser maiores.

ão

Quanto às irregularidades passíveis de aplicação de Sanções Pecuniárias, descritas no
item/capítulo 4, os prazos a serem adotados serão os seguintes:

C

óp

ia

N

1. Após 1ª vistoria, se constatada a irregularidade o cliente terá até 60 (sessenta) dias corridos
para a regularização da ligação predial de esgoto;
2. Ao final deste prazo será realizada a 2ª vistoria. Permanecendo a irregularidade, será
aplicado novo prazo de até 60 (sessenta) dias corridos para a regularização da ligação
predial de esgoto;
3. Ao final do segundo prazo será realizada a 3ª vistoria. Permanecendo a irregularidade,
serão comunicados aos órgãos competentes (Vigilância Sanitária Municipal e Ministério
Público).

*4 SANÇÕES PECUNIÁRIAS PARA IRREGULARIDADES PERSISTENTES
Para algumas irregularidades persistentes, que ocasionam prejuízos operacionais substanciais
ao sistema de coleta e tratamento de esgoto, a SANEPAR poderá aplicar as Sanções
Pecuniárias conforme a IT/COM/0194, nos casos de:

1. Ligação de água pluvial na rede coletora de esgoto (código de vistoria – 13);
2. Falta ou ineficiência comprovada de sistema de retenção de gordura (códigos de vistoria 18
e 22);
3. Lançamento irregular ou clandestino de efluentes não domésticos sem tratamento ou fora
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dos padrões aceitos na RCE (código de vistoria 23).
*4.1. Metodologia de vistoria para aplicação das sanções pecuniárias

Realização da primeira vistoria constatada irregularidade notificação e orientação técnica
(enfatizando a incidência da sanção pecuniária) concede prazo de 60 (sessenta) dias
corridos;
Realização a segunda vistoria constatada a permanência da irregularidade nova notificação
e orientação técnica concedendo mais 60 (sessenta) dias corridos de prazo (nesta etapa já
é lançada a Sanção Pecuniária);
Decorridos os 60 (sessenta) dias corridos concedidos na segunda vistoria Realização da
terceira vistoria se constatada a permanência da irregularidade, aplica-se a reincidência da
Sanção Pecuniária (em dobro) e comunica os órgãos ambientais competentes.

C

on

●
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●
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a

●
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*4.2. Possibilidades de Recursos Junto à SANEPAR e AGEPAR

ia

N

O cliente terá o prazo de até 10 dias úteis, contados a partir da data da segunda notificação, para
apresentar recursos junto a SANEPAR e/ou AGEPAR, contestando a aplicação da Sanção
Pecuniária.

C

óp

Caso o cliente entre com recurso junto a AGEPAR, o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos
dados ao cliente na segunda notificação para a regularização da ligação começará a contar a
partir da data da decisão final da AGEPAR. Se a decisão for favorável ao cliente, exclui-se o
lançamento da Sanção Pecuniária da conta do cliente e na 3ª vistoria, permanecendo a
irregularidade, será feita apenas a comunicação aos órgãos competentes (Vigilância Sanitária
Municipal, Ministério Público e IAT), sem a aplicação das Sanções.

*4.3 Metodologia para a implantação da sanção pecuniária no SGC
A metodologia para o lançamento das Sanções Pecuniárias nas faturas dos imóveis
contemplados nas situações está disponível na IT/COM/0194.
A Instrução Normativa define as situações passíveis de aplicação de sanção e a forma de cálculo
no Sistema, que consiste no valor médio dos últimos 5 meses da tarifa de esgoto do imóvel
multiplicada pela quantidade comprovada de meses em que a irregularidade foi cometida,
limitada a 60 meses, válido para o primeiro ciclo de vistorias (1ª, 2ª e 3ª vistorias).
Após 12 meses, um novo ciclo poderá ser iniciado. Constatadas a persistência das
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irregularidades, no cálculo das sanções pecuniárias deverá multiplicar o valor médio da tarifa de
esgoto pelos 12 últimos meses (não podendo ser cobrado período superior a 12 meses).
Para as ligações implantadas a menos de 12 meses, no cálculo deverá ser utilizar o tempo
proporcional a data de implantação da ligação.

la
d

a

*4.3 Serviços Lançados no SGC

tro

Quando do lançamento da Sanção Pecuniária para faturamento na conta do cliente, deverá ser
utilizado um dos códigos de serviço a seguir, correspondente à irregularidade encontrada em
campo.

on

8131 - Despejo de Águas Pluviais da Rede Coletora de Esgoto;

C

8132 - Ausência ou Ineficiência do Sistema de Retenção de Gordura;

N

ão

8138 - Lançamento de Efluentes não Domésticos sem tratamento ou fora dos padrões aceitos na
Rede Coletora de Esgoto.

óp

ia

O valor a ser lançado na conta será integral, cabendo ao atendente a negociação da forma de
pagamento com o cliente, de acordo com as normas da negociação de débitos (IT/COM/0087 e
IT/COM/0279), quando o mesmo comparecer a uma Central de Relacionamento.

C

*5. FORMA DE ATUAÇÃO
De acordo com a estrutura disponível e a necessidade, a Gerência Regional poderá atuar de
duas formas na aplicação das sanções:

1. Incorporada no processo cotidiano de VTO, inclusive nos contratos terceirizados, para as
situações de irregularidade abrangidas no processo, conforme abordado no item 4. É
importante salientar que há necessidade de planejamento e estrutura suficiente para
a realização das vistorias dos prazos;
2. Atuando no histórico de irregularidades remanescentes. Neste caso, a Regional pode emitir
o relatório das matrículas com as irregularidades pertinentes e reiniciar o ciclo de vistorias a
fim de aplicar as sanções nos casos persistentes. Neste caso, a ferramenta poderá ser
utilizada pontualmente, em situações críticas, de ocorrência de refluxos e extravasamentos
ou incompatibilidade das vazões aferidas.
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OBJETIVO
Certificar a situação da instalação hidráulico-sanitária da edificação para subsidiar o
fornecimento de Habite-se por parte dos Municípios, além de outros casos específicos.
TERMOS/DEFINIÇÕES

la
d

a

AS.: Atendimento de Serviços - Formulário de Atendimento de Serviços Prestados pela
SANEPAR.
CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

on

tro

GR: Gerência Regional

DOCUMENTO(S) RELACIONADO(S)

C

IA/AMB/0084, IA/COM/0001, IA/NEG/0258, IT/OPE/1580, IT/OPE/1923, IT/OPE/2106.

ão

DOCUMENTO(S) COMPLEMENTAR(ES)

óp

PROCEDIMENTOS

ia

N

Decreto Estadual 5.711/2002, Emenda Constitucional 18/2006, Resolução 003/2020 Regulamento de Serviços Básicos de Saneamento do Paraná.

C

A emissão do presente documento visa cumprir o disposto na Constituição do Estado do
Paraná, Emenda Nº 18, Artigo 207, Parágrafo 5º, que determina:
" É vedado o fornecimento de "Habite-se" por parte dos Municípios:
I - Sem a comprovação de existência de fossa séptica para os imóveis não assistidos por rede
coletora de esgoto;
II - Sem a certificação da responsável pela rede de coleta e afastamento de esgotos sanitários
domésticos, da ligação direta na rede coletora, quando esta existir. “

O formulário deverá ser numerado e impresso em duas vias carbonadas, sendo que a primeira
via será entregue ao cliente ao término da vistoria técnica e a segunda via anexada a AS
(IA/COM/0001) correspondente para baixa e arquivamento.
*Este laudo poderá ser utilizado para situações específicas sem ter a finalidade de
liberação do habite-se, como por exemplo, nas situações onde não esteja disponível a
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rede coletora de esgoto para interligação (códigos 33 e 34), imóveis sem condições
técnicas para atendimento de forma convencional (código 35) e imóvel
demolido/abandonado ou sem geração de esgoto (códigos 51, 52 e 53). Assim como para
os casos de imóveis sem caixa de gordura e com laudo de inviabilidade aceito pela
SANEPAR, para este último caso verificar orientações da IT/OPE/2106.
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d

a

* Baseando-se na Tabela de resultados de vistorias técnicas operacionais (IA/AMB/0084) e
nas informações da AS (IA/COM/0001) deverão ser preenchidas as informações solicitadas no
documento:

C

óp

ia

N

ão

C

on

tro

- Matrícula;
- Inscrição Imobiliária;
- Nome do cliente;
- Endereço (Rua, Nº e Bairro);
- Resultado conforme tabela de códigos de vistoria em ligação de esgoto;
- Orientações ao cliente (Preencher neste campo eventuais observações referentes à inspeção,
orientações ou complementos relevantes como, por exemplo: sobrado 01, casa dos fundos, etc.);
- Data;
- RG funcional e assinaturas dos técnicos responsáveis;
- Assinatura do cliente deve estar legível e com nome completo.
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3 3

REGISTROS
IDENTIFICAR

COLETAR

ARMAZENAR

MANTER

INDEXAR

ARQUIVAR

RETENCAO

DISPOR

Laudo de
Vistoria Ligação
de Esgoto

Gerência
Regional

Gerência
Regional

Gerência
Regional

Ordem
cronológica/
numérica

Física

Cinco anos

Reciclagem Gerência
Regional

ACESSAR
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OBJETIVO
* Definir diretrizes para a realização de Vistorias Técnicas Operacionais para emissão de laudo
de Habíte-se. (Códigos 8470, 8480 e 8485)
TERMOS/DEFINIÇÕES

la
d

a

AS.: Atendimento de Serviços - Formulário de Atendimento de Serviços Prestados pela
SANEPAR.
PHS: Projeto Hidrossanitário

ão

DOCUMENTO(S) RELACIONADO(S)

C

on

tro

SGC - SISTEMA DE GERENCIAMENTO COMERCIAL: Sistema integrado que tem por objetivo
controlar e gerenciar os processos comerciais de água, esgoto, resíduos sólidos e serviços
relacionados ao cadastro, comercialização, faturamento, arrecadação, cobrança, relacionamento
com o cliente e manutenção de redes.

N

IA/OPE/1550, IT/OPE/1580.

DOCUMENTO(S) COMPLEMENTAR(ES)

óp

ia

Decreto Estadual 5.711/2002, Lei Complementar 18/2006.

C

PROCEDIMENTOS

VISTORIAS TÉCNICAS OPERACIONAIS PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE HABÍTE-SE
1- APLICAÇÃO
As Vistorias Técnicas Operacionais para emissão de laudo de Habíte-se devem ser realizadas
pelas Unidades Regionais em atendimento à Emenda Nº 18 da Constituição do Estado do
Paraná, Artigo 207, Parágrafo 5º, que determina:
" É vedado o fornecimento de "Habíte-se" por parte dos Municípios:
I- Sem a comprovação da existência de fossa séptica para os imóveis não assistidos por rede
coletora de esgoto;
II- Sem a certificação da responsável pela rede de coleta e afastamento de esgotos sanitários
domésticos, da ligação direta na rede coletora, quando esta existir."
Desta forma, é dever da SANEPAR estabelecer parceria com os Municípios na realização do
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exposto.
2- RESPONSABILIDAES
2.1- DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS

la
d

a

Solicitar, como pré-requisito básico para a emissão do "Habíte-se" para empreendimentos novos
ou antigos, a apresentação do laudo emitido pela SANEPAR através da Vistoria Técnica
Operacional realizada na edificação.
2.2- DA SANEPAR

on

tro

Estabelecer parceria com as Prefeituras Municipais, atender as demandas oriundas de
solicitações de vistorias técnicas operacionais para emissão de "laudo de Habíte-se", definir as
prioridades para execução dos serviços, dimensionar e capacitar equipes e gerir as ações e
resultados.

C

3- PROCEDIMENTOS

N

ão

As Unidades Regionais deverão sincronizar ações com as Prefeituras Municipais, para que as
mesmas exijam a apresentação do laudo emitido pela SANEPAR (IA/OPE/1550) como prérequisito para liberação do Habíte-se para empreendimentos novos e antigos.

óp

ia

As áreas de atendimento comercial das Unidades deverão atender as solicitações dos clientes,
que serão feitas através do telefone 115 ou nos escritórios de atendimento personalizado,
emitindo os serviços de acordo com as suas especificações:
3.1- SERVIÇO 8470

C

Vistoria Técnica Operacional para "Habite-se" em edificações com áreas iguais ou maiores
que 600 m², com PHS aprovado.
Normalmente enquadra-se nesta situação Barracões, Prédios, Edifícios, entre outros
empreendimentos.
3.2- SERVIÇO 8480
Vistoria Técnica Operacional para emissão de laudo de "Habíte-se" em edificações com áreas
menores que 600m², com ou sem PHS aprovado.
Neste caso, mesmo que a edificação não possua área igual ou maior que 600m² outras
características podem enquadrá-lo na situação de aprovação de PHS, conforme suas
especificações e documentos relacionados.
3.3- SERVIÇO 8485
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Vistoria Técnica Operacional para emissão de laudo de "Habíte-se" em conjuntos habitacionais
de interesse social, com ou sem PHS aprovado.
Neste caso, mesmo que a edificação não possua área igual ou maior que 600m² outras
características podem enquadrá-lo na situação de aprovação de PHS, conforme suas
especificações e documentos relacionados.

la
d

a

4. PHS (PROJETO HIDROSSANITÁRIO)

on

tro

Para o fornecimento do Laudo de Habite-se em empreendimentos que se enquadram no
processo de análise e aprovação de PHS é fundamental que o projeto esteja previamente
aprovado, portanto, o atendente deverá confirmar a situação com o cliente e verificar se há
registro do número do PHS na matrícula, acessando a opção 8 do SGC. Neste caso o cliente
deverá informar o número do PHS no ato do atendimento, Exemplo: "PHS XXX /
CONSTRUÇÃO."

C

5. VISTORIA TÉCNICA

N

ão

As especificações técnicas para a realização da vistoria técnica operacional seguem as
orientações da IT/OPE/1580, no entanto, ao desfecho do procedimento, deverá ser emitido e
fornecido ao cliente o parecer em forma de formulário, conforme (IA/OPE/1550), cuja primeira via
deverá ser entregue ao cliente e segunda via anexada a AS correspondente para baixa e
arquivamento.

óp

ia

* Baseando-se na tabela de resultados de vistoria técnica operacional deverão ser preenchidas
as informações solicitadas no documento IA/OPE/1550:

C

- Matrícula;
- Inscrição Imobiliária;
- Nome do cliente;
- Endereço (Rua, Nº e Bairro);
- Telefone;
- Resultado conforme tabela de códigos de vistoria em ligação de esgoto (Assinalar com um
círculo o código correspondente à situação encontrada na vistoria e com um X o campo
correspondente ao grupo do código);
- Orientações ao cliente (Preencher neste campo eventuais observações referentes à inspeção,
orientações ou complementos relevantes como por exemplo: sobrado 01, casa dos fundos, etc..);
- Parecer (Assinalar com um círculo o código correspondente à situação encontrada na vistoria e
com um X o campo correspondente ao grupo do código);
- Data;
- RG funcional e assinatura do técnico responsável.
6. FATURAMENTO DOS SERVIÇOS
Diferente das vistorias "convencionais" realizadas normalmente pelas Unidades Regionais, as
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vistorias para emissão de laudos de Habíte-se são faturadas do cliente e possuem valores
diferenciados para cada código de serviço, representando, além dos benefícios operacionais e
cadastrais ocasionados pela certificação de interligações corretas de esgoto, a recuperação dos
custos envolvidos na realização do trabalho.
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OBJETIVO
* Apresentar modelo de formulário do Certificado de Regularidade de Instalações
Sanitárias/Pluviais de Edificações, para os imóveis com ligação predial de esgoto regularizada,
atendendo a legislação em todas as esferas de governo.
TERMOS/DEFINIÇÕES

la
d

a

LPE: Ligação Predial de Esgoto
VTA: Vistoria Técnica Ambiental

C

DOCUMENTO(S) RELACIONADO(S)

on

tro

VTO.: Vistoria Técnica Operacional - Vistorias realizadas em ligações prediais de esgoto em
sistemas de esgotamento sanitário, provenientes de solicitações de clientes, Prefeituras,
Ministério Público, entre outras demandas características das áreas de Operação.

ão

IA/AMB/0084, IA/NEG/0258, IT/OPE/1580.

N

DOCUMENTO(S) COMPLEMENTAR(ES)

óp

ia

Decreto Estadual 5.711/2002, Decreto Federal 6.514/2008, Emenda Constitucional 18/2006, Lei
Complementar 18/2006, Lei Estadual 13.331/2001, Lei Federal 8.078/1990 - Proteção do
Consumidor, Lei Federal 9605/98/1998.

C

PROCEDIMENTOS

Apresentar modelo de formulário do Certificado de Regularidade de Instalações Sanitárias/Pluviais de Edificações, a
ser utilizado em imóveis com ligação predial de esgoto regularizada, após Vistoria Técnica Ambiental-VTA e Vistoria
Técnica Operacional-VTO consolidada no código 11, conforme definido dos seguintes documentos:
IA/AMB/0084 - Tabela de Códigos de Resultado de Vistoria Técnica Ambiental em Ligação Predial de Esgoto;
IT/OPE/1580 - Vistorias Técnicas Operacionais em LPE de esgoto no âmbito das Gerências Regionais; e
* Termo de Referência para Contratação de Prestação de Serviços de Vistorias Técnicas Ambientais em
Empreendimentos de Esgotamento Sanitário Existentes, anexo ao Processo de Licitação - PL ou anexo à quaisquer
processos de concorrência públicos.
*Este documento tem como objetivo atender o Decreto Federal 6.514/2008, que dispõe das infrações e sanções
administrativas ao meio ambiente, Lei Federal 8078/90 referente ao Código de Defesa do Consumidor que aprova o
regulamento interno dos serviços prestados pela Sanepar, o Código de Saúde do Paraná, regulamentado pela Lei nº
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13.331/2001, Decreto 5.711/2002 que dispõem sobre organização, regulamentação, fiscalização e controle das ações
dos serviços de saúde no Estado do Paraná, Decreto 8.182/2021 que revoga o Decreto nº 3.926, de 17 de outubro de
1988, da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná - AGEPAR, que aprova o Regulamento de Serviços
prestados pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR e a Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/98 e Art. 207 da

Constitucional do Estado do Paraná e a Emenda Constitucional nº 18/2006.
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A solicitação do formulário deve ser via GSLOG - Gerência de Suprimentos e Logísticas.

REGISTROS
IDENTIFICAR
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OBJETIVO
Registrar os resultados de vistorias técnicas ambientais e/ou outras situações constatadas em
campo.
TERMOS/DEFINIÇÕES

a

CEP: CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL

tro

la
d

DTI: Dispositivo Tubular de Inspeção - é o sistema inserido no ramal predial de coleta de esgoto,
que permite a introdução de equipamentos de desobstrução e limpeza do mesmo. Também
utilizado para vistorias visando verificar a regularidade da ligação predial.

on

RCE: Rede coletora de esgoto

C

DOCUMENTO(S) RELACIONADO(S)

ão

IT/COM/0194, IT/OPE/1580.

N

DOCUMENTO(S) COMPLEMENTAR(ES)

C

óp

PROCEDIMENTOS

ia

Lei Estadual 13.331/2001, Resolução 003/2020 - Regulamento de Serviços Básicos de
Saneamento do Paraná.

A Notificação de Irregularidade deve ser preenchida em duas vias, sendo uma via do cliente e outra via da SANEPAR.

*
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APÊNDICE G – PLANO DE GERENCIAMENTO DE LODO
Orientações Técnicas para implementação de
Plano de Gerenciamento de Lodo e Resíduos Sólidos
Nota: As instruções normativas apresentadas neste anexo deverão ser aplicadas, no que couber,
como documento orientativo para que a CONCESSIONÁRIA possa elaborar seu próprio plano
de gerenciamento de lodo e resíduos sólidos gerados em suas atividades (sejam operacionais
ou as vinculadas as obras de melhorias/ampliações dos sistemas), devendo ainda serem
consideradas as regulamentações legais (APÊNDICE H), bem como a legislação específica de
cada município integrante da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

Anexo IV – Caderno de Encargos
Edital de Concorrência Internacional nº XX/XXXX
177
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OBJETIVO
Definir procedimento para controle, manuseio, acondicionamento e destinação final de resíduos
das obras de melhorias e manutenção de redes e ramais de água e esgoto.
TERMOS/DEFINIÇÕES

a

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas

la
d

AS.: Atendimento de Serviços - Formulário de Atendimento de Serviços Prestados pela
SANEPAR.

C

on

tro

BOTA ESPERA: Termo usado em Engenharia e Mineração para designar genericamente os
produtos naturais, não servíveis a curto prazo e que necessitam ser colocados de lado em áreas
de armazenamento temporário de resíduos devidamente licenciada(s) e/ou regulamentada(s)
pelos Órgãos competentes (IAP, Prefeituras etc). Nestes locais são realizados a triagem
(separação) e acumulação dos materiais em quantidade suficiente para que possam ser
destinados de forma ambientalmente correta.

ão

CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

N

CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente

ia

ETE: Estação de Tratamento de Esgotos - Estrutura de propriedade pública ou privada utilizada
para o tratamento de esgoto sanitário.

óp

IAP.: Instituto Ambiental do Paraná

C

MOS: Manual de obras de Saneamento que condensa os procedimentos, especificações básicas
e regulamentação de preços dos serviços e obras de engenharia, praticados pela Companhia de
Saneamento do Paraná - SANEPAR.
MTR: Manifesto de Transporte de Resíduos. Trata-se de um documento oficial dos órgãos
ambientais que reconhecem e regularizam o Transporte de Resíduos da Construção Civil,
auxiliando como instrumento de fiscalização e monitoramento do transporte de resíduos.
PV: Poço de Visita -Dispositivo destinado à conexão e manutenção de redes coletoras, coletores
e interceptores de esgoto sanitário.
SGM: Sistema Gerencial de Manutenção
SMMA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Curitiba
UGRS: Unidade de Gestão de Resíduos Sólidos
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DOCUMENTO(S) RELACIONADO(S)
IA/COM/0001.

a

DOCUMENTO(S) COMPLEMENTAR(ES)

tro

la
d

Decreto Municipal 609/2008, Norma Técnica Brasileira 10.004/2004, Outros 01/2014, Parecer
01/2014, Parecer 04/2014, Parecer 457/2014, Portaria Estadual 224/2007, Resolução 307/2002,
Resolução 448/2012.

on

PROCEDIMENTOS

C

1. DEFINIÇÃO

Conforme o Relatório Final do Grupo de Trabalho sobre destinação dos resíduos gerados nas obras de Implantação, Melhorias e

ão

Manutenção de Redes e Ramais de Água e Esgoto (Documento Complementar) e tendo em vista o que consta na ABNT NBR
10.004:20041 e na Resolução CONAMA 307/2002, defini-se que todo resíduo destas origens são classificados como Resíduos

N

da Construção Civil - RCC, Classe A, inertes.

1- ABNT NBR 10.004:2004 (disponível para consulta no Acervo da Bilblioteca da Sanepar, ou ainda, para consulta e visualização

óp

ia

na ABNT Coleção)

C

Portanto, deve-se seguir as premissas da Resolução CONAMA 448/2012, na qual, determina-se que:

"Art. 4º Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a
reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
§ 1º Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora",
em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei."
Recomenda-se:

2. RESPONSABILIDADES
2.1. Contratada:
●

Priorizar ao máximo a reutilização dos materiais nas obras e evitar a mistura de resíduos na obra e durante o seu transporte
até o Bota Espera;
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Separar os resíduos da manutenção de redes e ramais desde o início da execução do serviço, conforme a natureza do
resíduo, por exemplo, asfalto, solo, caliça, concreto etc;

●

Separar os resíduos predominantemente orgânicos provenientes de desobstrução de redes e ramais de esgoto (tubulações
e PV's);

●

Identificar as características do resíduo classificando-o como não aceitável ou adequado, e, efetuar o procedimento

la
d

a

estabelecido de acordo com a Tabela 1, seguindo as orientações de transporte da Tabela 2.

C

óp

ia

N

ão

C
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tro

Tabela 1: Classificação dos resíduos e encaminhamento
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Destinar os demais materiais separados como caliça, concreto, asfalto, etc para áreas licenciadas e/ou regulamentadas

N

●

ão

C

on

tro

la
d

a

Tabela 2: Orientações para o transporte de resíduos

pelos órgãos competentes (preferencialmente recicladoras);
Destinar os resíduos predominantemente orgânicos provenientes de desobstrução de tubulações e PV's para as ETE's ou
aterro sanitário;

Elaborar um relatório semestral tanto para destinação direta quanto indireta (conforme descrito no Relatório Final,

óp

●

ia

●

Documento Complementar).

C

Para o caso de destinação indireta a empreiteira deverá efetuar um relatório composto pelos AS's, ou ainda, listagem
com os protocolos dos AS's dos serviços executados com geração de resíduos (no caso do ASE - AS Eletrônico) que
demonstram os locais de geração dos resíduos, o volume estimado e o Bota Espera para o qual foram transportados.

Tanto para destinação direta quanto indireta devem constar os MTR's que demonstram os locais de disposição final e
as licenças das Áreas de Destinação, de Terraplanagem ou Recicladoras (etc) que receberam os resíduos.

Nos Locais onde a Prefeitura ou órgão competente não possua um padrão para ser utilizado, pode-se utilizar o modelo abaixo,
em Curitiba e Região Metropolitana, deve-se utilizar o Modelo do Decreto Municipal 609/2008, conforme modelo anexo.
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MODELO DE MTR
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MODELO DE MTR, Conforme Decreto Municipal de Curitiba:
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2.2. Da Sanepar

2.2.1. Gestor do Contrato de Manutenção da Unidade
Verificar por meio de fiscalização se a empreiteira está executando adequadamente a reutilização, segregação e destinação dos
resíduos, e realizar visita(s) mensal(is) as áreas de disposição final;
Verificar e analisar os relatórios de disposição de resíduos, bem como a documentação pertinente, listadas no Relatório Final
(Autorizações Ambientais para as Atividades de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - conforme PORTARIA IAP Nº 224/07,
MTR's, Relatório dos AS's ou, ainda, listagem dos AS's executados pelo ASE).

2.2.2. Unidade de Serviço de Planejamento Operacional - USPL
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Definir nas Condições Gerais de Contratação das Empresas Prestadores de Serviços de Manutenção (SGM), bem como
adequação do Anexo do Contrato pertinente e validação dos quantitativos do contrato na elaboração do PL (Pedido de Licitação),
os parâmetros para a destinação dos Resíduos da Construção Civil de que se trata esta IT .

la
d

a

2.2.3. UGRS com apoio da Unidade gestora da SANEPAR

Fornecer/disponibilizar a metodologia adequada para a realização das análises gravimétricas anuais com a finalidade da área
gestora avaliar o desempenho em relação a adequada segregação dos resíduos e verificar o cumprimento dos limites

tro

estabelecidos nesta IT. A orientação da metodologia de análise se dará por meio de procedimentos documentados e disponíveis

C
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na Intranet.
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OBJETIVO
Orientar quanto a aplicação da Portaria nº 280/2020-MMA.
TERMOS/DEFINIÇÕES
CDF: Certificado de Destinação Final de Resíduos

la
d

a

DMR: Declaração de Movimentação de Resíduos
MMA: Ministério do Meio Ambiente

on

tro

MTR: Manifesto de Transporte de Resíduos. Trata-se de um documento oficial dos órgãos
ambientais que reconhecem e regularizam o Transporte de Resíduos da Construção Civil,
auxiliando como instrumento de fiscalização e monitoramento do transporte de resíduos.

ão

C

UGL: Unidade de Gerenciamento de Lodo - unidade vinculada ou não a uma ETE que realiza o
gerenciamento de lodo gerado por uma ou mais ETEs, para fins de reciclagem agrícola.

DOCUMENTO(S) RELACIONADO(S)

N

IA/NEG/0258, IT/AMB/0258, IT/MAT/0175.

óp

ia

DOCUMENTO(S) COMPLEMENTAR(ES)

C

Lei Federal 12.305/2010, Norma Técnica Brasileira 10.004/2004, Portaria Federal 280/2020,
Resolução 222/2018 - RDC nº 222/2018, Resolução 307/2002, Resolução 5.232/2016 - ANTT
5232/16.
PROCEDIMENTOS
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1. DEFINIÇÕES
1.1 O que é o SINIR

tro

la
d

a

O Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) é um dos
Instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituída pela Lei n°. 12.305, de
2 de agosto de 2010 e regulamentada pelo Decreto n°. 7.404, de 23 de dezembro de 2010. A
PNRS está basicamente ancorada neste Sistema de Informações e a evolução de sua
concepção envolverá o Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente (SINIMA) e o
Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento Básico (SINISA), atual SNIS, coordenado
pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

on

1.2 O que é o MTR

C

óp

ia

N

ão

C

O Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR é um documento auto declaratório, válido no
território nacional, emitido pelo Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos
Sólidos - SINIR.
O MTR não envolve custos para sua utilização, sendo obrigatório em todo o território nacional
para todos os geradores de resíduos sujeitos à elaboração de Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos, conforme disposto no art. 20 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.
A ferramenta online do MTR é capaz de rastrear a massa de resíduos, controlando a geração,
armazenamento temporário, transporte e destinação final dos resíduos sólidos no Brasil.
Os órgãos ambientais competentes que possuírem sistemas de coleta, integração,
sistematização e disponibilização de dados de operacionalização e implantação dos planos de
gerenciamento de resíduos sólidos, com informações compatíveis com os requisitos do MTR,
deverão proceder a integração com o SINIR, de forma a manter o MTR nacional atualizado, na
periodicidade das informações coletadas e geradas pelo sistema subnacional.
Para a gestão de sucatas e materiais inservíveis não caracterizados como resíduos, deverá ser
seguida a IT/MAT/0175.
Para mais informações consulte a Portaria nº 280, de 29 de junho de 2020 que institui o MTR
Nacional a partir de 01 de janeiro de 2021.
2. ESTADOS COM SISTEMA PRÓPRIO
No momento da construção desta normativa os Estados de São Paulo, Santa Catarina, Minas
Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul dispõe de sistemas próprios de movimentação de
resíduos. Estes sistemas deverão ser integrados ao SINIR de modo a facilitar o transporte de
resíduos entre as unidades Federativas.
Até que a integração esteja concluída, será necessário e obrigatório a emissão de MTR nos
sistemas dos Estados pelos quais os resíduos serão transportados. Neste caso, o envio de
resíduos para Santa Catarina exigirá a emissão do MTR Nacional e do MTR do Instituto do Meio
Ambiente de Santa Catarina - IMA.
3. DA APLICAÇÃO DA PORTARIA
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Como apresentado na Portaria em seu Artigo segundo:

a

Art. 2º A utilização do MTR é obrigatória em todo o território nacional, para todos os geradores
de resíduos sujeitos à elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme
disposto no art. 20 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, como ferramenta online capaz de rastrear a massa de resíduos, controlando a
geração, armazenamento temporário, transporte e destinação dos resíduos sólidos no Brasil.

tro

la
d

Desta forma, todas unidades de produção da Sanepar, além dos laboratórios,
eletromecânica e escritórios identificados como grandes geradores, são obrigados a
utilizar o MTR na destinação de resíduos.
4. RESPONSABILIDADES

N

ão

C

on

A cadeia de destinação de resíduos é um processo de responsabilidade compartilhada e todos
os envolvidos devem estar cadastrados no Sistema Nacional de Informações - SINIR, seja como
gerador, transportador ou destinador e, ainda, devem estar com o licenciamento de suas
atividades válido.
O responsável pela gestão dos resíduos é, também, o responsável pela emissão dos
MTRs. Esta atribuição não pode ser transferida e o sistema não prevê a emissão de MTR
em nome de outra empresa.
O transportador e destinador de resíduos são responsáveis pelos seus cadastros no sistema,
não cabendo à Sanepar realizar o cadastro em nome de terceiros.

ia

4.1 Da DMA/GPDA

C

óp

Cabe à DMA/GPDA a orientação das gerências regionais no que tange a implantação do MTR
via SINIR, assessorando quando da sua configuração e operacionalização e pela normatização
do processo. As unidades que necessitarem poderão solicitar treinamento e análise de situações
específicas de cada gerência.
4.2 Do Gerente e Coordenador da área
O gerente ou o coordenador responsável pela unidade deverá determinar quem terá acesso ao
SINIR assegurando a disponibilidade de pessoal em caso de férias, faltas ou qualquer situação
que exija a disponibilidade de pessoal cadastrado de modo a não prejudicar o processo.
Deverá acompanhar os relatórios do sistema, assegurando que nenhum MTR emitido fique sem
o devido recebimento e que os respectivos certificados sejam emitidos pelo destinador.
4.3 Do Gerador
O gerador de resíduos, aqui caracterizado pelas unidades de origem dos resíduos como ETEs,
ETAs, UGLs, ETLs, laboratórios e outros, é o único responsável pela emissão dos MTRs
para os resíduos de sua responsabilidade. Esta atribuição não pode ser transferida e o sistema
não prevê a emissão de MTR em nome de outra empresa, portanto não poderá ser delegada
essa função para o transportador, nem para empresas de SGM ou SME.
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Todas as cargas de resíduos passíveis de emissão de MTR, deverão ser registradas no sistema.
Não deve ser emitido um MTR totalizando cargas já transportadas.
O rastreio dos manifestos, incluindo seu recebimento pelo destinador é de
responsabilidade do gerador. Dessa forma, as unidades devem verificar se todos os MTRs
foram recebidos, independentemente de qual usuário gerou o MTR dentro desta unidade.
A responsabilidade na gestão do resíduo NÃO se encerra na emissão do MTR, é necessário e
obrigatório o acompanhamento do manifesto até sua baixa no sistema, que ocorre somente após
o aceite do MTR pelo destinador e da emissão do respectivo CDF.
O Manual do SINIR recomenda que o prazo para recebimento do MTR pelo destinador após a
sua emissão pelo gerador é de 10 dias. Sendo assim, é de responsabilidade do gerador
acompanhar cada manifesto gerado via sistema e assegurar que o destinador o receba, evitando
que cargas de resíduos transportadas fiquem sem sua destinação registrada.
4.4 Do Transportador

ão

C

on

O transportador dos resíduos deverá verificar se as informações constantes do MTR
correspondem à carga a ele atribuída, entretanto não é possível, ao transportador, alterar o MTR
em caso de divergência, sendo necessária correção por parte do gerador ou do destinador.
Conforme o Art. 10 da Portaria, após a emissão do MTR pelo gerador, o transportador deverá
manter, durante todo o transporte, uma via do MTR, em meio físico ou digital.
4.5 Do Destinador

óp

ia

N

Aterros sanitários e industriais, além da Sanepar, são caracterizados como destinadores de
resíduos. O cadastro de estações de tratamento de esgotos ETEs pode ser feito de modo a
permitir o recebimento de lodo, resíduos de fossa séptica e resíduos de outras ETEs para
tratamento.

C

O destinador de resíduos tem a obrigação de conferir se as informações constantes do MTR
apresentado pelo transportador correspondem à carga recebida, identificar e realizar o
recebimento do MTR no sistema. Em caso de divergência, o sistema permite que sejam
realizadas correções nas informações, incluindo tipologia e peso recebido.
O destinador deverá emitir o Certificado de Destinação Final - CDF para os resíduos recebidos
conforme periodicidade definida entre gerador e destinador. Recomenda-se, para efeito de
rastreabilidade e documentação, que a emissão de CDF não seja realizada em período superior
ao mensal.
4.6 Do armazenamento temporário
No sistema, o armazenamento temporário ocorre para fins de consolidação de cargas, sem que
ocorra qualquer tipo de processamento dos resíduos com posterior encaminhamento para a
destinação final ambientalmente adequada definida pelo gerador nos MTRs correspondentes.
Nessas situações, o armazenador temporário, que poderá ser uma ETE, por exemplo, deverá
receber os MTRs emitidos pelos geradores e emitirá um MTR complementar consolidando todos
os manifestos que originaram aquela carga no momento de seu envio ao destino final. O
transporte deverá ocorrer com todos os MTRs originais e o MTR complementar (ver item 10.1),
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sendo que, no momento do recebimento pelo destinador, será dado baixa nos MTRs originais.
4.7 Gestor de Resíduos

tro

la
d

a

Os responsáveis pela gestão de resíduos das unidades devem utilizar o sistema e realizar a
emissão do MTR, assegurar a baixa ou recebimento do MTR no destinador, exigir o Certificado
de Destinação Final de resíduos - CDF do destinador e emitir a DMR das unidades geradoras e
destinadoras de resíduos.
O sistema tem importantes funcionalidades para a rastreabilidade e consolidação das
informações de transporte de resíduos, além da geração de relatórios, o que permite a gestão da
cadeia de resíduos a partir de uma plataforma centralizada.
É de responsabilidade de cada usuário a leitura dos manuais de operação e a capacitação no
uso do sistema, estes manuais são localizados após o login no menu de ajuda ou pelo link:

on

https://sinir.gov.br/manifesto-de-transporte-de-residuos/manuais

C

Outro importante recurso para o aprendizado de uso do sistema são vídeos orientativos que
podem ser localizados em:

5.1 Dos usuários do sistema

N

5.SISTEMA MTR NACIONAL

ão

https://sinir.gov.br/manifesto-de-transporte-de-residuos/videos

C

óp

ia

Cada unidade criada no sistema tem seu próprio conjunto de usuários. Se houver necessidade
de acesso de um mesmo usuário em mais de uma unidade, seu cadastro deverá ser feito em
cada uma separadamente.
Os usuários são divididos em dois grupos, sendo um de usuários com permissão de gestão da
cadeia de destinação de resíduos e outro de administradores com as mesmas permissões dos
demais usuários acrescidas das funções de cadastro de novos usuários e de novas unidades.
Para tornar efetivo o acesso às unidades criadas no SINIR é necessário o cadastro de novo
usuário na opção ‘Meus Usuários’ no menu ‘Configurações’ com os seguintes dados: CPF, nome
completo, cargo na Sanepar e e-mail.
A gerência responsável deverá determinar quem terá acesso ao SINIR assegurando a
disponibilidade de pessoal em caso de férias, faltas ou qualquer situação que exija a
disponibilidade de pessoal cadastrado de modo a não prejudicar o processo.
5.2 Acesso ao sistema MTR
O sistema está disponibilizado em ambiente externo à Sanepar com acesso pela internet. O
acesso às funcionalidades do sistema MTR é realizado com o uso de senha individual, desta
forma todos os usuários do sistema devem possuir login próprio e exclusivo, não serão criadas
chaves coletivas para acesso ao sistema.
O link de acesso ao sistema é: mtr.sinir.gov.br e poderá ser realizado por qualquer navegador
instalado nos computadores da Companhia.
A entrada no sistema ocorre com o CNPJ da Companhia, 76.484.013/0001-45, seleção da
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unidade previamente cadastrada, preenchimento do CPF do usuário previamente cadastrado e
uso da senha de acesso fornecida por e-mail.
O acesso é individual e não pode ser compartilhado.
5.3 Recuperação de senha

tro

la
d

a

Se não for possível fazer o login por problemas de senha, uma nova senha poderá ser solicitada
diretamente na página de acesso ao sistema, mtr.sinir.gov.br, através da opção ‘Recuperar
senha de acesso’. Basta preencher os campos de CNPJ da Sanepar, 76.484.013/0001-45, seu
CPF e seu e-mail de uso na Sanepar. Após esta operação uma nova senha será enviada para
sua caixa de entrada e seu acesso poderá ser realizado. Caso não receba o e-mail, confirme o
endereço de email ou a possibilidade de recebimento do mesmo na caixa de SPAM.
5.4 Falha no acesso ao sistema

C

on

Em situações onde, após a entrada do CNPJ da Sanepar, aparecer a mensagem ‘não foi
possível consultar parceiros’, ou que a lista de unidades não é disponibilizada, poderá estar
ocorrendo instabilidade do sistema, sendo necessário aguardar alguns instantes para nova
tentativa.

ão

5.5 Busca da unidade
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Cada unidade geradora/destinadora de resíduos possui uma identificação única no sistema e seu
cadastro e acesso são independentes.
Após o preenchimento do CNPJ da Sanepar na tela de acesso, será apresentada uma relação
de unidades cadastradas para seleção. A localização da unidade deverá ser feita com a busca
no número correspondente na lista, observando-se que a lista não é sequencial.
5.6 Troca de senha

C

Após o login com sucesso na unidade do SINIR que se pretende utilizar, será possível realizar a
alteração da senha de acesso utilizando-se do menu configurações, opção alterar senha de
acesso.
Preencha os dados solicitados, senha atual e nova senha e selecione a opção salvar. Uma
mensagem de ‘senha alterada com sucesso’ aparecerá e você continuará logado ao sistema,
sua nova senha será exigida no próximo acesso ao sistema.
5.7 Acesso aos manuais
Antes de realizar qualquer operação no sistema é importante se habituar ao ambiente e aos
menus. Os manuais de uso do sistema podem ser encontrados no menu ‘Ajuda’ após efetuado o
login no sistema e pelo link:
https://sinir.gov.br/manifesto-de-transporte-de-residuos/manuais
Nos manuais pode-se encontrar informações sobre todas as funcionalidades que, aliadas às
orientações deste normativo, permitirá a plena gestão da movimentação de resíduos.
Além do índice de funcionalidades, que permitirão rápida localização do que precisa, estão
disponíveis oito manuais de uso, divididos nos principais tópicos do sistema.
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Além dos manuais escritos é recomendável que os usuários do sistema assistam aos vídeos
orientativos no link: https://sinir.gov.br/manifesto-de-transporte-de-residuos/videos.
5.8 Perguntas e respostas frequentes em relação ao MTR

tro

la
d

a

Em função da escassez de elementos técnicos na Portaria, foi publicado um conjunto de
perguntas e respostas (FAQ) que auxiliam na sua interpretação e aplicação da norma.
O FAQ poderá ser localizado no menu “Ajuda” e pelo link:
https://sinir.gov.br/manifesto-de-transporte-de-residuos/faq
Este conjunto de perguntas e respostas apresenta temas como caminhão limpa fossa, resíduos
de obras, prestadores de serviços e outros, sendo importante para a Sanepar e seus prestadores
de serviço ter pleno conhecimento de seu conteúdo.
Sua leitura complementa a Portaria e deverá ser realizada em conjunto com esta normativa para
correta utilização do sistema e dos Manifestos de Transporte de Resíduos.

on

5.9 Consulta à legislação

N
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A legislação pertinente está disponível no menu ‘Legislação’, acessível após o login do usuário, e
inclui a Portaria nº 280/2020 - MMA, Resolução Anvisa RDC nº 222/2018 que trata das boas
práticas de gerenciamento dos resíduos de saúde, Resolução ANTT nº 5232/2016 que aprova as
instruções complementares ao regulamento terrestre do transporte de produtos perigosos e a
Resolução CONAMA nº 307/2002 que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestão dos resíduos da construção civil.

ia

6. DOS RESÍDUOS COM OBRIGAÇÃO DE EMISSÃO DE MTR

C

óp

6.1 Resíduos de Obras: Conforme Art. 2º da Portaria 280/2020 a utilização do MTR é
obrigatória em todo o território nacional, para todos os geradores de resíduos sujeitos à
elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme disposto no art. 20 da
Lei nº 12.305/2010. Em consonância com este artigo observa-se que a empreiteira contratada
para execução de obras é, normalmente, a responsável pelo plano de gerenciamento de
resíduos da obra e é a geradora efetiva dos resíduos. Em esclarecimento apresentado pelo
MMA, a decisão da responsabilidade de emissão do MTR dependerá de como os serviços estão
contratados com a empresa terceirizada. Se no contrato constar expressamente que essa
empresa ficará responsável pela destinação dos resíduos gerados durante a obra, então essa
será a responsável pela emissão dos MTRs, caso contrário, o contratante deverá emitir o MTR.
Em relação à classe de resíduos, as respostas às perguntas frequentes - FAQ e as orientações
do MMA definem que resíduos Classe A, conforme resolução CONAMA 307/2002, não
necessitam de MTR quando utilizados no local da obra ou quando encaminhados para botaespera licenciados. Para os resíduos de Classe B,C e D fica obrigatória a emissão de MTR.
Tendo em vista a responsabilidade compartilhada, sugere-se que o gestor do contrato monitore a
movimentação dos resíduos gerados e consequentemente a gestão dos MTRs.
6.2 Resíduos dos processos produtivos água e esgoto: Para os resíduos dos processos
produtivos tais como, resíduos de grade (água e esgoto), desarenador, lodo bruto e desaguado
(água e esgoto), escuma e resíduos de EEE, a Sanepar deverá emitir MTR no SINIR como
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geradora.
6.3 Resíduos de manutenção eletromecânica: Para resíduos de óleos, solventes e graxas,
equipamentos eletroeletrônicos, estopas contaminadas, e outros, a Sanepar deverá emitir MTR
no SINIR como geradora assegurando a indicação de periculosidade, com uso de (*) na
identificação dos resíduos, seja feita quando aplicável.

tro
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6.4 Resíduos administrativos: Para os resíduos administrativos destinados à coleta pública
municipal não é necessário emitir MTR. Para resíduos recicláveis, tais como papel, papelão,
metais, vidros, plástico e outros a Sanepar deverá emitir o devido MTR no sistema como
geradora caso o envio seja feito para associações ou Cooperativas de catadores. Nos casos em
que os resíduos recicláveis forem postos para coleta seletiva municipal a emissão de MTR fica
dispensada.

C
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Resíduos previstos na logística reversa, tais como lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e
mercúrio e de luz mista, pilhas e baterias e outros, devem ser destinados com a emissão de
MTR.

ão

7. DA DISPENSA DE MTR

C
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A Portaria 280 do MMA é explícita na indicação da obrigatoriedade de emissão de MTR para os
geradores sujeitos à elaboração de PGRS, nesse sentido ficam excluídos da obrigação as
pessoas físicas e o sistema municipal de coleta de resíduos. Diante desse cenário os resíduos
dispostos para coleta pública, como resíduos recicláveis e orgânicos, mesmo que gerados nas
dependências da Companhia, não necessitam de emissão de MTR.
No recebimento de resíduos nas unidades da Sanepar, estão dispensados de
apresentação de MTR os efluentes de fossa séptica de origem doméstica, permanecendo
a exigência de apresentação de MTR para efluentes de qualquer outro empreendimento.
Os resíduos de manutenção, SGM e SME, estão isentos de emissão de MTR observado o
esclarecimento do MMA (FAQ 154) conforme segue:
“Para os resíduos sólidos provenientes de manutenção de sistemas públicos de saneamento e
de manutenção da rede elétrica, não é necessária a emissão de MTRs. A isenção de MTR
ocorre do ponto onde se procedeu a manutenção e geração até a unidade de recebimento dos
resíduos, cuja responsabilidade seja da empresa que realizou os serviços. A partir desta unidade
de recebimento, a emissão do MTR é obrigatória.”
De acordo com esse FAQ, as empresas que realizam a manutenção de sistemas (SME) poderão
fazer a retirada de resíduos em pequenas quantias, de forma a consolidar a carga, sem a
emissão de MTR, entretanto deverão fazer a destinação dos mesmos com a respectiva emissão
do manifesto.
Para os resíduos retirados de estações de tratamento da Sanepar com destino direto ao aterro
sanitário ou outra destinação devidamente licenciada, mesmo que realizado por contrato SME,
permanece a obrigatoriedade de emissão de MTR.
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Conforme orientação da DMA/GGAM fica dispensado da emissão de MTR o lodo
higienizado para transporte da UGL até as propriedades agrícolas, uma vez que este
controle já é realizado por meio de romaneios de transporte, conforme critérios da
Resolução SEMA n° 021/09.
8. CADASTRO DE UNIDADES NO SISTEMA

tro
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A criação de unidades no sistema poderá ser realizada por qualquer pessoa cadastrada como
administrador ou poderá ser solicitada para a DMA/GPDA.
Conforme orientações do Ministério do Meio Ambiente - MMA, todas as unidades devem ser
cadastradas individualmente de modo a evidenciar a origem exata dos resíduos, desta forma
devem ser inseridas no sistema todas as unidades geradoras, destinadoras e de armazenamento
temporário, muitas das quais com múltiplas funções.

óp
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Para cadastro de unidades como GERADOR é necessário incluir os seguintes campos:
CNPJ : 76.484.013/0001-45
Razão Social : Companhia de Saneamento do Paraná - “gerência” - “unidade”.
Nome Fantasia : SANEPAR.
e-mail : mtr@sanepar.com.br.
Telefone : telefone da gerência regional.
CEP : da rua da unidade, se for rural e não houver CEP específico deverá ser colocado o CEP
do Município.
UF/Município/Bairro e Logradouro : Serão preenchidos pelo sistema assim que o CEP for
inserido, se o endereço for rural e o CEP do Município for utilizado, preencher o bairro como
Rural e o logradouro como Endereço Rural.
Número : Número do imóvel ou S/N.
Complemento : Qualquer informação que possa ajudar a localizar o imóvel principalmente nos
endereços rurais.

C

O cadastro de unidades como DESTINADOR inclui:
Classes : resíduos licenciados para destinação que devem ser indicados conforme
licenciamento da unidade.
Resíduos do processo de tratamento de esgoto e do tratamento de água são classificados, de
maneira geral, como Classe II A conforme ABNT 10.004/2004.
Logo da Empresa: foi adotado logo da empresa 4 conforme manual da marca, entretanto este
logo deve ser redimensionado para ficar com menos de 100 KBytes, este logo pode ser
solicitado para a DMA/GPDA
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Licença do Transportador: deverá ser feito o upload da licença ambiental de operação válida
que não poderá exceder 1 MByte.
Licença Destinador: deverá ser feito o upload da licença ambiental de operação válida que não
poderá exceder 1 MByte.
Armazenamento Temporário: quando houver o armazenamento temporário de resíduos, para
efeito de transbordo ou consolidação de carga, deverá ser feito o upload da licença ambiental de
operação da unidade.

on
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Convenção de nomes
Devido a forma com que o cadastro é realizado no SINIR e a forma apresentada nos MTRs será
adotada a seguinte convenção de nomes :
“Companhia de Saneamento do Paraná - Gerência - Unidade”
Onde ‘gerência’ deve ser a gerência regional ou a gestora da unidade por exemplo: GRPG,
GRAR, GTESG.
Unidade é o nome da unidade geradora/destinadora/armazenadora por exemplo: ETE Belém,
ETE São Pedro, ETA Iguaçu, CD Londrina.
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C

Exemplos de unidades:
Companhia de Saneamento do Paraná - GTESG - ETE Atuba Sul.
Companhia de Saneamento do Paraná - GRAR - ETE Bandeirantes.
Companhia de Saneamento do Paraná - GRCP - ETE Tangará.
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N

Os dados de cadastro podem ser verificados pela opção ‘Meus dados’ no menu ‘Configurações’
do sistema.
Para maiores informações consultar o Manual Módulo I, Item 2.1, disponível no menu ajuda do
sistema ou pelo link: https://sinir.gov.br/manifesto-de-transporte-de-residuos/manuais

óp

9. UNIDADES GERADORAS DE RESÍDUOS

C

9.1 Geração de MTR

A geração do MTR deve ocorrer no momento em que os resíduos são transportados devido à
necessidade, para efeito de fiscalização pelos órgãos ambientais, de documento comprobatório
da origem e destino dos resíduos.
Cada transporte terá seu próprio MTR e não é aceito o agrupamento de cargas de várias
unidades ou de vários dias, exceto no caso de armazenamento temporário, conforme item 4.6.
Para maiores informações consultar o Manual Módulo II, Item 3, disponível no menu ajuda do
sistema ou pelo link:
https://sinir.gov.br/manifesto-de-transporte-de-residuos/manuais
9.2 Acompanhamento do recebimento pelo sistema
Conforme indicado anteriormente, a responsabilidade do gerador de resíduos NÃO se encerra na
emissão do MTR, é necessário certificar-se de que os resíduos e, consequentemente o MTR
vinculado, sejam recebidos pelo destinador e seja feita a baixa do MTR no sistema.
Para acesso à ferramenta de pesquisa e acompanhamento, utilize a opção ‘Meus MTRs’ no
menu ‘Manifesto’, selecione o período de pesquisa e tecle em ‘Pesquisar’
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Quando o MTR é gerado seu status é registrado no sistema como ‘salvo’. Nessa situação, ele
não comprova o transporte, nem a destinação correta do resíduo, e pode, ainda, ser apagado do
sistema sem que o aceite seja realizado pelo destinador. Assim, para assegurar a correta gestão
do MTR no sistema, o gestor de resíduos deve certificar que o destinador faça o recebimento do
MTR, quando o status no sistema passa para ‘recebido’. Essa situação indica que o resíduo
chegou ao destinador e um comprovante de recebimento fica disponível no sistema para
visualização ou impressão.

la
d

Para maiores informações consultar o Manual Módulo IV, Item 3.1, disponível no menu ajuda do
sistema ou pelo link:
https://sinir.gov.br/manifesto-de-transporte-de-residuos/manuais

tro

9.3 Relatórios

C
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O acesso aos relatórios do sistema é feito pelo menu ’Manifesto’, opção ‘Relatório dos MTRs’.
Ao emitir um relatório será gerada uma planilha, que poderá ser aberta pelo Excel ou pelo
LibreOffice Calc, e contém todas as informações necessárias para acompanhamento do trâmite
do MTR e os dados de preenchimento do mesmo. Os relatórios emitidos pelo sistema são
limitados a 31 dias.

N
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Para maiores informações consultar o Manual Módulo IV, Item 3.11, disponível no menu ajuda do
sistema ou pelo link:
https://sinir.gov.br/manifesto-de-transporte-de-residuos/manuais

ia

9.4 CDF

C
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O Certificado de Destinação Final de Resíduos (CDF) é um documento emitido pelo destinador
que atesta o tratamento e/ou destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos
recebidos em suas respectivas unidades, contidos em um ou mais MTRs. É fundamental que as
unidades geradoras de resíduos e, portanto, emissoras de MTR certifiquem que todos os MTRs
emitidos sejam recebidos e que seja emitido o CDF para todas as cargas.
O responsável técnico pela unidade de destinação deverá ser identificado no CDF incluindo sua
anotação de responsabilidade técnica e sua assinatura digitalizada para que possa constar do
documento emitido.
9.5 Utilização de armazenamento temporário
O armazenamento temporário, para efeito do sistema, será considerado quando houver
consolidação de carga ou transbordo de carga. Desta forma, se resíduos de diversas ETEs
forem transportados para o mesmo local para, posteriormente, serem encaminhados ao destino
final, essa etapa intermediária será considerada como armazenamento temporário. Salienta-se
que, no armazenamento temporário, não devem ocorrer transformações de resíduos, isto é,
nenhum processo de alteração física ou química dos mesmos.
No caso de utilizar a armazenagem temporária, considere que o MTR somente poderá relacionar
um (01) resíduo, isto se deve ao fato de que as frações poderão seguir destinos diferentes em
caminhões diferentes, portanto não será possível a inclusão de diferentes tipologias de resíduos
no mesmo MTR complementar (conforme item 10.1).
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9.6 Modelo de MTRs
Em situações onde o MTR é gerado sempre com o mesmo conteúdo, o sistema permite a
criação de modelos onde o operador terá de completar os campos de data de retirada,
quantidade, tecnologia de tratamento, placa do caminhão e motorista ficando os demais campos
preenchidos. Esta opção agiliza a emissão de MTR e evita erros de emissão.

tro

10. UNIDADES DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO

la
d

a

Para maiores informações consultar o Manual Módulo III, Item 3.8, disponível no menu ajuda do
sistema ou pelo link:
https://sinir.gov.br/manifesto-de-transporte-de-residuos/manuais

ão

10.1 Gerando MTR complementar

C

on

As unidades de armazenamento temporário são unidades destinadas a realizar a consolidação
ou transbordo de cargas e posterior envio para o destino final.
Unidades cadastradas para atuar como armazenamento temporário devem monitorar o sistema
para verificar a emissão de MTRs para suas unidades e efetuar o recebimento dos mesmos até
que seja possível ou necessário o encaminhamento dos resíduos para o destino final quando um
MTR complementar deverá ser emitido.

ia

N

O MTR Complementar é utilizado quando os resíduos são transportados do armazenamento
temporário para o destino final e tem como objetivo agrupar os diversos MTRs utilizados no
transporte de resíduos da origem até o armazenamento temporário. A partir deste ponto deverá
ser indicado um novo motorista e novo veículo de transporte.

C

óp

Para maiores informações consultar o Manual Módulo III, Item 3.7, disponível no menu ajuda do
sistema ou pelo link:
https://sinir.gov.br/manifesto-de-transporte-de-residuos/manuais
11. UNIDADES DESTINADORAS
11.1 Baixa (recebimento) de MTR
Unidades cadastradas como destinadoras de resíduos, onde se caracteriza alteração física ou
química ou do material recebido, devem receber os resíduos para tratamento e efetivar a baixa
dos respectivos MTRs.
Importante destacar que o Destinador tem o prazo de até 10 (dez) dias, a partir da data de
recebimento do resíduo, para proceder à “baixa” do MTR recebido, lembrando sempre que o
MTR tem uma vida útil de até 90 dias, a partir da data de sua emissão, para ser recebido. Não
atendendo este prazo, o destinador estará sujeito à possível notificação aplicada pelo órgão
ambiental competente.
Para maiores informações consultar o Manual Módulo III, Item 3.9, disponível no menu ajuda do
sistema ou pelo link:
https://sinir.gov.br/manifesto-de-transporte-de-residuos/manuais
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11.2 Relatórios
O acesso aos relatórios do sistema é feito pelo menu ’Manifesto’, opção ‘Relatório dos MTRs’
Ao emitir um relatório será gerada uma planilha, que poderá ser aberta pelo Excel ou pelo
LibreOffice Calc, e contém todas as informações necessárias para acompanhamento do trâmite
do MTR e os dados de preenchimento do mesmo. Os relatórios emitidos pelo sistema são
limitados a 31 dias.

la
d

a

Para maiores informações consultar o Manual Módulo IV, Item 3.11, disponível no menu ajuda do
sistema ou pelo link:
https://sinir.gov.br/manifesto-de-transporte-de-residuos/manuais

tro

11.3 Geração de CDF

ão

C

on

O Sistema MTR permite que as unidades cadastradas como Destinadoras de resíduos emitam,
aos respectivos Geradores, o Certificado de Destinação Final (CDF) dos resíduos recebidos e
destinados. A geração dos CDFs não é automática e dependerá do Destinador a sua emissão e
liberação. Este CDF documenta a destinação final ambientalmente adequada pelo destinador de
resíduos.
Para emissão de CDF é necessário indicar o Responsável Técnico pela unidade de tratamento.

ia

N

Para maiores informações consultar o Manual Módulo VI, Item 5, disponível no menu ajuda do
sistema ou pelo link:
https://sinir.gov.br/manifesto-de-transporte-de-residuos/manuais

óp

12. MTR PROVISÓRIO

C

Em eventual indisponibilidade temporária do sistema, é possível a emissão de MTR provisório,
sem prazo de validade determinado, como forma de assegurar que, mesmo na falta de acesso
ao sistema, um manifesto possa acompanhar a carga até o destinador.
Este manifesto é emitido pelo sistema com todos os campos em aberto para que seja preenchido
no momento da coleta pelo transportador e será recebido pelo destinador para que o gerador
possa regularizar com a emissão de um MTR definitivo.
Quando o sistema ficar disponível, o gerador deverá regularizar o MTR provisório utilizado, para
permitir que o destinador proceda a baixa do correspondente MTR no sistema.
Atenção ao uso do MTR provisório, pois a emissão de qualquer MTR ficará impedida até
que o MTR provisório, já recebido pelo destinador, seja regularizado pelo gerador.
A unidade geradora ou a gerência responsável poderá emitir quantos MTR provisórios forem
necessários para assegurar que, na falta do sistema, todas as cargas sejam acompanhadas de
MTR. Recomenda-se uma quantidade que atenda a demanda por até 48 horas sem acesso ao
sistema.
No momento da impressão do MTR provisório é necessário fazê-lo em 2 vias para que o gerador
tenha os dados e possa regularizar o MTR após o recebimento pelo destinador.
O MTR provisório é aceito pela fiscalização da mesma forma que o MTR definitivo, desde que
emitido pelo sistema, com numeração válida e completamente preenchido.
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Para maiores informações consultar o Manual Módulo IV, Item 3.12, disponível no menu ajuda do
sistema ou pelo link:
https://sinir.gov.br/manifesto-de-transporte-de-residuos/manuais
13. DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS - DMR

tro

la
d

a

A declaração de movimentação de resíduos - DMR é obrigatória para todos os geradores,
transportadores e destinadores de resíduos e sua emissão e envio ao órgão ambiental é de
responsabilidade da gerência regional responsável pela unidade cadastrada no sistema.
A declaração é feita pelo sistema com periodicidade trimestral, sendo realizada no mês posterior
ao período de medição, desta forma a declaração do primeiro trimestre irá ocorrer no mês de
abril e assim sucessivamente.
A declaração apresenta todos os resíduos para os quais foi emitido e recebido o MTR e pode
incluir os resíduos dispensados de emissão de MTR.

on

Na elaboração da DMR será necessário indicar o Responsável Legal da Companhia para o
qual as unidades devem indicar o respectivo Diretor da área.

ão

C

Para maiores informações consultar o Manual Módulo V, Item 5, disponível no menu ajuda do
sistema ou pelo link:
https://sinir.gov.br/manifesto-de-transporte-de-residuos/manuais

N

14. GESTÃO DE CONTRATOS DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

C

15. PGRS

óp

ia

Os gestores de contratos de destinação de resíduos poderão adotar os relatórios do SINIR em
apoio ao processo de medição, gestão e pagamento das empresas contratadas para destinação
de resíduos sólidos. Os relatórios e os Certificados de Destinação Final, são elementos de
garantia do cumprimento dos Termos de Referência e da destinação final ambientalmente
adequada de resíduos dos processos da Sanepar.

Conforme estabelecido pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política
Nacional de Resíduos Sólidos- PNRS, os estabelecimentos geradores de resíduos de serviços
públicos de saneamento estão sujeitos à elaboração de PGRS. A IT/AMB/0258 (Instruções para
elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos) poderá orientar as Gerências
Regionais na formulação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
O PGRS deverá ser elaborado em coerência com a geração da unidade de modo que a
declaração de movimentação de resíduos - DMR represente, da forma mais próxima possível, os
quantitativos indicados no plano de gerenciamento.
16. INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 13/2012 - Lista Brasileira de Resíduos Sólidos
Com intuito de disciplinar a prestação de informações sobre o gerenciamento de resíduos sólidos
prestadas ao IBAMA e buscando a padronização da linguagem utilizada para prestação de
informações sobre resíduos sólidos, foi publicada a Lista Brasileira de Resíduos Sólidos, que é
utilizada pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
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de Recursos Ambientais, pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental e pelo Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, bem como por
futuros sistemas informatizados do IBAMA que possam vir a tratar de resíduos sólidos em âmbito
nacional.

a

Toda movimentação de resíduos, feita pelo sistema MTR, deve adotar a nomenclatura desta
lista, que inclui as tipologias previstas na Resolução CONAMA 307/2002, Resolução RDC
222/2018 ANVISA e Resolução ANTT nº 5232/2016.

C

óp

ia

N

ão

C

on

tro

la
d

Os resíduos constantes na referida Lista que estiverem indicados com asterisco (*) são
classificados como resíduos perigosos pela sua origem, ou porque, em razão de suas
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade,
carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde
pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica.
Os diferentes tipos de resíduos incluídos na Lista são totalmente definidos pelo código de seis
dígitos para os resíduos e, respectivamente, de dois e quatro dígitos para os números dos
capítulos e subcapítulos como no exemplo abaixo:

São necessárias as seguintes etapas para identificar um resíduo na lista:
Passo 1: Procurar, nos capítulos 01 a 12 ou 17 a 20, a fonte geradora do resíduo e identificar o
código de seis dígitos apropriado para o resíduo (excluindo-se desta primeira etapa todos os
códigos de resíduos terminados em 99 desses capítulos). Algumas unidades de produção podem
ter de classificar as suas atividades em vários capítulos, pois geram vários tipos de resíduos. Por
exemplo, uma fábrica de automóveis pode produzir resíduos pertencentes aos capítulos 12
(resíduos da moldagem e do tratamento físico e mecânico de superfície de metais e plásticos),
11 (resíduos de tratamentos químicos e revestimentos de metais e outros materiais) e 08
(Resíduos da fabricação, formulação, distribuição e utilização de revestimentos), dependendo
das diferentes fases do processo de fabricação;
Passo 2: Se não for possível encontrar nenhum código apropriado nos capítulos 01 a 12 ou 17 a
20, devem ser consultados os capítulos 13, 14 e 15 para identificação dos resíduos;
Passo 3: Se nenhum dos códigos de resíduos dos capítulos 13, 14 e 15 se aplicar, a
identificação do resíduo far-se-á em conformidade com o capítulo 16;

ASSUNTO

Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR Nacional

CÓDIGO

DATA APROVAÇÃO

IT/AMB/0276-001

03/12/2021

PÁG. DE.

17 20

Passo 4: Se o resíduo não se enquadrar no capítulo 16, utilizar-se-á o código 99 (resíduos não
anteriormente especificados) na seção da Lista correspondente à atividade identificada na
primeira etapa.
Para melhor compreensão e identificação dos resíduos, bem como dos capítulos e subcapítulos,
consulte ‘Lista de Resíduos IN nº 13/2012 IBAMA’ no menu ajuda no sistema MTR.

a

17. CÓDIGOS DE RESÍDUOS MAIS UTILIZADOS NA SANEPAR

C
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N
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A tabela abaixo resume os códigos mais utilizados pela Companhia na destinação e no
recebimento de resíduos.
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Observações:

18 RESÍDUOS PERIGOSOS

N

ão

C

on

Código IN13 com (*) indica resíduo perigoso e deverá acompanhar os elementos apresentados
no item 18.
A codificação conforme IBAMA IN13 poderá ser diferente para casos específicos onde o resíduo
apresenta composição diferente do esperado ou esteja contaminado por produtos de outras
classificações.
Resíduos do serviço de saúde podem apresentar codificação IN13 diferente da indicada
conforme composição do resíduo

óp

ia

Para destinação de resíduos perigosos (Classe I; Grupos A, B, C e E para os RSS e Classe D
para os RCC) é necessário o preenchimento dos campos “Número ONU”, “Nome de Embarque”,
“Classe de Risco”e “Grupo de Embalagem” no momento da geração de um MTR.

C

Conforme item 5.4.1.7.1 da Resolução ANTT 5232, será necessário a emissão de declaração do
expedidor, indicando que o produto está adequadamente acondicionado e estivado para suportar
os riscos normais de uma expedição e que atende à regulamentação em vigor, sendo inserido no
campo 'Observação' do MTR, com o seguinte texto:
“Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados,
identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que
atendem às exigências da regulamentação”.
A tabela abaixo apresenta os números mais frequentes na Sanepar.
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APÊNDICE H – REQUISITOS LEGAIS EM OBRAS DE SANEAMENTO
Guia de Requisitos Legais em Obras de Saneamento
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1 ALVARÁS E DOCUMENTOS AMBIENTAIS
A Resolução CONAMA 237/97, Resolução Estadual SEMA 21/09 e Resolução Estadual
CEMA 88/13, definem as competências para licenciamento ambiental, conforme Tabela 1.

Tabela 1 - Competência para licenciamento ambiental de obras de saneamento

1.1 – Licenças do IBAMA

1.2 – Licenças do
IAP

I - Localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e
em país limítrofe; no mar territorial; na plataforma
continental; na zona econômica exclusiva; em terras
indígenas ou em unidades de conservação do domínio da
União;
II - Localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados;

Estação de Tratamento
de Água com vazão
superior a 30 l/s;

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os
limites territoriais do País ou de um ou mais Estados.
a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e
em país limítrofe;
b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na
plataforma continental ou na zona econômica exclusiva;
c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;
d) localizados ou desenvolvidos em unidades de
conservação instituídas pela União, exceto em Áreas de
Proteção Ambiental (APAs);
e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais
Estados;
f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento
ambiental, nos termos de ato do Poder Executivo, aqueles
previstos no preparo e emprego das Forças Armadas,
conforme disposto na Lei Complementar no 97, de 9 de
junho de 1999;
g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar,
transportar, armazenar e dispor material radioativo, em
qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em
qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da
Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen); ou
h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder
Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite
Nacional, assegurada a participação de um membro do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), e
considerados os critérios de porte, potencial poluidor e
natureza da atividade ou empreendimento;

Estação de Tratamento
de Esgoto;
Unidades de
Gerenciamento de
Lodo.

Interceptores,
elevatórias e
emissários;

1.3 – Licenças das
Prefeituras[1]
Estrutura para a captação
superficial (rios e minas) e
subterrânea, como também
perfuração e operação de
poço tubular raso;
Rede de distribuição,
adutora, reservatório e
elevatória de sistemas de
abastecimento de água;
Coletor tronco e rede
coletora de esgoto;
Unidade de tratamento
simplificado das águas de
captações superficiais e
subterrâneas (apenas
cloração + fluoretação).

[1] Até a presente data, os seguintes municípios possuem habilitação para o licenciamento ambiental: Araucária, Campo
Largo, Cascavel, Castro, Curitiba, Diamante do Sul, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Guaratuba,
Londrina, Maringá, Pinhais, Ponta Grossa, Quatro Barras e São José dos Pinhais. Desta forma, recomenda-se consultar as
prefeituras dos municípios nos quais situam-se as obras para orientações quanto aos procedimentos específicos de
licenciamento ambiental.
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1.4 – Alvará no município de Curitiba
Lei Municipal de Curitiba 11095/04
Art. 9º. É obrigatório o Alvará de Licença expedido pela Prefeitura Municipal de Curitiba
para:
I - obra de construção de qualquer natureza;
II - Obra de ampliação de edificação;
III - Obra de reforma de edificação;
IV - Obras de qualquer natureza em Imóveis de Valor Cultural e Sítios Históricos;
V - Demolição de edificação de qualquer natureza;
VI - Obras de implantação, ampliação e reforma de redes de água, esgoto, energia elétrica,
telecomunicações, gás canalizado, central de GLP, cerca energizada e congêneres, bem
como para a implantação de equipamentos complementares de cada rede, tais como
armários, gabinetes, estações de regulagem de pressão, transformadores e similares;
VII - Obras de pavimentação e obras-de-arte;
VIII - Obra de construção/instalação de antenas de telecomunicações;
IX - Construção de passeio em logradouros públicos em vias pavimentadas;
X - Substituição parcial ou total de revestimento do passeio dos logradouros públicos;
XI - Implantação ou rebaixamento de meio-fio (guias);
XII - Colocação de tapume, “stand” de vendas, caçambas;
XIII - Outros serviços de apoio às construções;
XIV - Canalização de cursos d’água no interior dos lotes;
XV - Desvio de cursos d’água;
XVI - Exercício de atividades comerciais, industriais e de serviços;
XVII - Implantação de mobiliário urbano;
XVIII - Implantação de publicidade.
1.5 – Obrigação de alvará no local da obra (Curitiba)
Lei Municipal de Curitiba 11095/04
Art. 102º Para os efeitos de fiscalização municipal, o alvará, o projeto aprovado e as ARTs
permanecerão no local da obra, mantidos em perfeito estado de conservação.
1.6 – Autorização Ambiental para Execução de Obras (AEO)
Decreto Municipal de Curitiba 1819/11
Art. 10º Estão sujeitas a Autorização Ambiental para Execução de Obras (AEO), as obras e
empreendimentos que se enquadrem em uma ou mais situações relacionadas a seguir:
I - obras em imóveis cuja área correspondente ao passeio, na(s) testada(s) do imóvel exista
arborização viária;
II - obras em imóveis atingidos por bosques e/ou com árvores isoladas, nos termos da
legislação ambiental específica, excluídas aquelas previstas no Anexo I, parte integrante
deste decreto;
III - obras, independente do uso, em terrenos atingidos por área de preservação permanente,
definida por lei federal;
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IV - edificações aprovadas para uso especifico e industrial, quando o uso apresentar
potencial de impacto poluidor, excluídas aquelas previstas no Anexo I, parte integrante deste
decreto;
V - obras em terrenos situados em áreas de proteção ambiental (APA), excluídas aquelas
previstas no Anexo I, parte integrante deste decreto, nos termos da legislação municipal
vigente;
VI - obras de regularização fundiária de loteamentos de interesse social, conforme definido
em legislação pertinente;
VII - obras que necessitem de sistema alternativo de tratamento de efluentes sanitários.
1.7 – Outorgas
Decreto Estadual 9957/14
Art. 6º Estão sujeitos à outorga, independentemente da natureza pública ou privada dos
usuários, os seguintes usos ou interferências em recursos hídricos:
I - derivações ou captação de parcela de água existente em um corpo hídrico, para consumo
final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo;
II - extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final, inclusive abastecimento
público, ou insumo de processo produtivo;
III - lançamento em corpo de água, de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos,
tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;
IV - usos de recursos hídricos para aproveitamento de potenciais hidrelétricos;
V - intervenções de macrodrenagem urbana para retificação, canalização, barramento e obras
similares que visem ao controle de cheias;
VI - outros usos e ações e execução de obras ou serviços necessários à implantação de
qualquer intervenção ou empreendimento, inclusive as intervenções visando o controle de
erosão e a proteção sanitária, que demandem a utilização de recursos hídricos, ou que
impliquem em alteração, mesmo que temporária, do regime, da quantidade ou da qualidade
da água, superficial ou subterrânea, ou, ainda, que modifiquem o leito e margens dos corpos
de água.
 Desvios de rios necessitam de Outorga, independente se são temporários ou não e não
dependem do porte da obra, nem das dimensões do riacho.
As travessias aéreas e subterrâneas que cruzem os corpos hídricos, dragagens, desvios e
retificações, proteção de margens, barragens de regularização de nível e de vazão (acumulação de
água), todos estes necessitam de Outorga.
Segundo o ÁGUASPARANÁ, se o rebaixamento for pontual e temporário, não há necessidade de
outorga.
Demais orientações relacionadas a outorgas estão no documento PF/AMB/0001.

1.8 – Tipos e condicionantes de licenças
Resolução CONAMA 237/97
Art. 8º O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes
licenças:
I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento
ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e
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estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases
de sua implementação;
II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados,
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem
motivo determinante.
III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após
a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas
de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.
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2 LOCALIZAÇÃO
2.1 – APA do Iguaçu (Curitiba)
Decreto Municipal 26/15
Art. 10. As pessoas físicas ou jurídicas, que de qualquer modo degradarem a APA do
Iguaçu, estão sujeitas às penalidades previstas na legislação vigente, Leis Municipais n.ºs
7.833, de 19 de dezembro de 1991, e 9.806, de 3 de janeiro de 2000.
2.2 – Área de Preservação Permanente
Resolução SEMA 21/09
Art. 5º - § 3º As atividades situando-se em área de APP deverão requerer Decreto de
Utilidade Pública e/ou havendo supressão vegetal deverão requerer autorização florestal para
supressão.
Lei Federal 12651/12
Art 4º Da delimitação das áreas de preservação permanente, conforme Figura 1.

Figura 1 - Tipos de áreas de preservação permanente
Fonte: Antonio Silvio Hendges, 05 de maio de 2014

9

2.3 – Patrimônio cultural ou arqueológico (Curitiba)
Lei Municipal 11095/04
Art. 10° § 8º O projeto ou atividade que possa ocasionar impacto ao patrimônio cultural ou
arqueológico deverá ser analisado pelo órgão competente a fim de que obtenha as devidas
autorizações ou licenciamentos.
2.4 – Definição monumentos arqueológicos ou pré-históricos
Lei Federal 3.924/61
Art 2º Consideram-se monumentos arqueológicos ou pré-históricos:

As jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem testemunhos
de cultura dos paleoameríndios do Brasil (sambaquis, montes artificiais ou tesos, poços
sepulcrais, jazigos, aterrados, estearias e quaisquer outras não especificadas aqui);

Os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos
paleoameríndios tais como grutas, lapas e abrigos sob rocha;

Os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou
de aldeiamento, "estações" e "cerâmios", nos quais se encontram vestígios humanos de
interêsse arqueológico ou paleoetnográfico;

As inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de utensílios e outros
vestígios de atividade de paleoameríndios.
Art 17º A posse e a salvaguarda dos bens de natureza arqueológica ou pré-histórica
constituem, em princípio, direito imanente ao Estado.
Art 18º A descoberta fortuita de quaisquer elementos de interesse arqueológico ou préhistórico, histórico, artístico ou numismático, deverá ser imediatamente comunicada à
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou aos órgãos oficiais autorizados,
pelo autor do achado ou pelo proprietário do local onde tiver ocorrido.
 Segundo Art. 3º Da Instrução normativa 1/15, a manifestação do IPHAN nos processos de
licenciamento ambiental ocorre a partir da solicitação formal do órgão ambiental licenciador.

2.5 – Licenciamento junto a FUNAI
Instrução Normativa FUNAI 02/15
Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece procedimentos administrativos a serem
observados pela Fundação Nacional do Índio - Funai, quando instada a se manifestar nos
processos de licenciamento ambiental federal, estadual e municipal, em razão da existência
de impactos socioambientais e culturais aos povos e terras indígenas decorrentes da
atividade ou empreendimento objeto do licenciamento.
Art. 3° No início do procedimento de licenciamento ambiental, o IBAMA deverá, na FCA,
solicitar informações do empreendedor sobre possíveis intervenções em terra indígena, em
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terra quilombola, em bens culturais acautelados e em áreas ou regiões de risco ou endêmicas
para malária.
§ 1°No caso de omissão ou inveracidade das informações solicitadas no caput, o IBAMA
deverá informá-la às autoridades competentes para a apuração da responsabilidade do
empreendedor, na forma da legislação em vigor.
§ 2°Para fins do disposto no caput, presume-se a intervenção:
I - em terra indígena, quando a atividade ou o empreendimento submetido ao licenciamento
ambiental localizar-se em terra indígena ou apresentar elementos que possam ocasionar
impacto socioambiental direto na terra indígena, respeitados os limites da Tabela 2:

Tabela 2 - Limite de distâncias de empreendimentos sujeitos ao licenciamento da FUNAI.

Fonte: Portaria Interministerial MMA/MJ/MC/MS 60/15
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3 COBERTURA VEGETAL
3.1 – Supressão Vegetal
Resolução CEMA 88/13 - Anexo
11. Atividade florestal
11.1. Supressão de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração
11.2. Aproveitamento de material lenhoso, para exemplares secos, em pé e/ou caídos
naturalmente, em áreas de ocorrência de acidente natural em área urbana
11.3. Corte de espécies florestais nativas isoladas em áreas urbanas consolidadas
11.4. Supressão de vegetação secundaria em estágio inicial de regeneração em áreas urbanas
11.5. Corte de espécies nativas plantadas em imóvel urbano
11.6. Supressão de espécies florestais exóticas em área de preservação permanente, para
substituição com espécies florestais nativas, através de Projeto Técnico
3.1.1 – Decreto de Utilidade Pública
Resolução 21/09
Art. 5º - § 3º As atividades situando-se em área de APP deverão requerer Decreto de
Utilidade Pública e/ou havendo supressão vegetal deverão requerer autorização florestal para
supressão.
3.1.2 – Supressão de espécies nativas
Lei Federal 12651/12
Art. 26º A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio
público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que
trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.
Resolução CEMA 88/13
É necessário licenciamento ambiental para a atividade de corte de espécies florestais nativas
em área urbana consolidada.
Para fins de edificações ou nos casos que tragam riscos a vida e ao patrimônio publico ou
privado, a competência para o licenciamento é municipal (desde que o município esteja
devidamente autorizado pelo IAP).
3.2 – Autorização Ambiental para Remoção de Vegetação - ARV (Curitiba)
Decreto Municipal de Curitiba 1819/11
Art. 13° Está sujeita a Autorização Ambiental para Remoção de Vegetação (ARV), o corte,
ou derrubada, ou poda drástica da copa, ou poda de raiz de árvores em áreas públicas ou
particulares, nos termos da legislação municipal especifica.
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3.3 – Documento de Origem Florestal (DOF)
Lei Federal 12.651/12
Art. 36° O transporte, por qualquer meio, e o armazenamento de madeira, lenha, carvão e
outros produtos ou subprodutos florestais oriundos de florestas de espécies nativas, para fins
comerciais ou industriais, requerem licença do órgão competente do Sisnama, observado o
disposto no art. 35.
Para a emissão do DOF, a pessoa física ou jurídica responsável deverá estar registrada no
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, previsto no art. 17 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.
§ 1° A licença prevista no caput será formalizada por meio da emissão do DOF, que deverá
acompanhar o material até o beneficiamento final.
§ 2° Para a emissão do DOF, a pessoa física ou jurídica responsável deverá estar registrada
no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, previsto no art. 17 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.
§ 3° Todo aquele que recebe ou adquire, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha,
carvão e outros produtos ou subprodutos de florestas de espécies nativas é obrigado a exigir
a apresentação do DOF e munir-se da via que deverá acompanhar o material até o
beneficiamento final.
§ 4° No DOF deverão constar a especificação do material, sua volumetria e dados sobre sua
origem e destino.
§ 5° O órgão ambiental federal do SISNAMA regulamentará os casos de dispensa da licença
prevista no caput.
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4 INSUMOS E EQUIPAMENTOS
A obrigatoriedade do licenciamento ambiental dos itens 4.1 a 4.4 constam no anexo 1 da
Resolução Conama 237/97, conforme trecho abaixo:
Atividades sujeitas ao licenciamento ambiental:
Extração e tratamento de minerais:
- pesquisa mineral com guia de utilização
- lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento
- lavra subterrânea com ou sem beneficiamento
- lavra garimpeira
- perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural
4.1 – Areia
Conforme anexo 1 da Resolução Conama 237/97.
4.2 – Argila
Conforme anexo 1 da Resolução Conama 237/97.
4.3 – Brita
Conforme anexo 1 da Resolução Conama 237/97.
4.4 – Terra
Conforme anexo 1 da Resolução Conama 237/97.

4.5 – Armazenamento de líquidos potencialmente poluentes
Portaria MINTER 124/80
II - Todo depósito projetado ou construído acima do nível do solo, para receber líquidos
potencialmente poluentes, deverá ser protegido, dentro das necessárias normas de segurança
devendo ser construídos, para tanto, tanques, amuradas, silos subterrâneos, barreiras ou
outros dispositivos de contenção, com a capacidade e a finalidade de receber e guardar os
derrames de líquidos poluentes, provenientes dos processos produtivos ou de armazenagem.

4.6 – Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISQPs)

Decreto Federal 10088/19
Artigo 7
ROTULAÇÃO E MARCAÇÃO
1. Todos os produtos químicos deverão portar uma marca que permita a sua identificação.
2. Os produtos químicos perigosos deverão portar, ainda, uma etiqueta facilmente
compreensível para os trabalhadores, que facilite informações essenciais sobre a sua
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classificação, os perigos que oferecem e as precauções de segurança que devam ser
observadas.
3.1 As exigências para rotular ou marcar os produtos químicos, de acordo com os parágrafos
1 e 2 do presente Artigo, deverão ser estabelecidas pela autoridade competente ou por um
organismo aprovado ou reconhecido pela autoridade competente, em conformidade com as
normas nacionais ou internacionais.
3.2 No caso do transporte, tais exigências deverão levar em consideração as Recomendações
das Nações Unidas relativas ao transporte de mercadorias perigosas.
Artigo 8
FICHAS COM DADOS DE SEGURANÇA
1. Os empregadores que utilizem produtos químicos perigosos deverão receber fichas com
dados de segurança que contenham informações essenciais detalhadas sobrea sua
identificação, seu fornecedor, a sua classificação, a sua periculosidade, as medidas de
precaução e os procedimentos de emergência.
2. Os critérios para a elaboração das fichas com dados de segurança deverão ser
estabelecidos pela autoridade competente ou por um organismo aprovado ou reconhecido
pela autoridade competente, em conformidade com as normas nacionais ou internacionais.
3. A denominação química ou comum utilizada para identificar o produto químico na ficha
com dados de segurança deverá ser a mesma que aparece na etiqueta.
4.7 – Explosivos - Manuseio
Norma Regulamentadora - NR N° 9 – Explosivos
19.2.4 No manuseio de explosivos, é proibido:
a) utilizar ferramentas ou utensílios que possam gerar centelha ou calor por atrito;
b) fumar ou praticar atos suscetível de produzir fogo ou centelha;
c) usar calçados cravejados com pregos ou peças metálicas externas;
d) manter objetos que não tenham relação direta com a atividade.
4.8 – Explosivos - Transporte
Norma Regulamentadora - NR N° 19 – Explosivos
19.4.2 Para o transporte de explosivos devem ser observadas as seguintes prescrições gerais:
a) o material a ser transportado deve estar devidamente acondicionado em embalagem
regulamentar;
b) os serviços de embarque e desembarque devem ser assistidos por um fiscal da empresa
transportadora, devidamente habilitado;
c) todos os equipamentos empregados nos serviços de carga, transporte e descarga devem ser
rigorosamente verificados quanto às condições de segurança;
d) sinais de perigo, como bandeirolas vermelhas ou tabuletas de aviso, devem ser afixados
em lugares visíveis do veículo de transporte;
e) o material deve ser disposto e fixado no veículo de modo a facilitar a inspeção e a
segurança;
f) munições, pólvoras, explosivos, acessórios iniciadores e artifícios pirotécnicos devem ser
transportados separadamente;
g) o material deve ser protegido contra a umidade e incidência direta dos raios solares;
h) é proibido bater, arrastar, rolar ou jogar os recipientes de explosivos;
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i) antes de descarregar os materiais, o local previsto para armazená-los deve ser examinado;
j) é proibida a utilização de luzes não protegidas, fósforos, isqueiros, dispositivos e
ferramentas capazes de produzir chama ou centelha nos locais de embarque, desembarque e
no transporte;
k) salvo casos especiais, os serviços de carga e descarga de explosivos devem ser feitos
durante o dia e com tempo bom;
l) quando houver necessidade de carregar ou descarregar explosivos durante a noite, somente
será usada iluminação com lanternas e holofotes elétricos.
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5 RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
5.1 – Proibições
Resolução CONAMA 307/02
Art. 4° § 1º Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos
sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas
protegidas por Lei.
5.2 – Armazenamento e destinação de resíduos da construção civil
A Figura 2 indica as possibilidades de segregação de resíduos de acordo com a legislação
vigente.
A Tabela 3 refere-se a Resolução Conama 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

Figura 2 - Segregação dos resíduos de construção civil

17

Tabela 3 - Classificação e destinação de resíduos da construção civil

CLASSE

IDENTIFICAÇÃO

INTEGRANTES

DESTINO

Reutilizáveis ou recicláveis
como agregados

 Areia;
 Bloco de concreto celular;
 Bloco de concreto comum;
 Concreto armado;
 Concreto endurecido;
 Meios-fios;
 Material de escavação
aproveitável;
 Cerâmica;
 Louça;
 Pedras em geral;
 Argamassa endurecida;
 Restos de alimentos;
 Solo orgânico ou vegetação;
 Solo proveniente de
terraplanagem;
 Telha, bloco ou tijolo cerâmico;
 Peças em fibrocimento (exceto
quando houver amianto na
composição).

Deverão ser reutilizados ou
reciclados de forma de agregados
ou encaminhados a áreas de aterros
de resíduos da construção civil,
onde deverão ser dispostos de
modo a permitir sua posterior
reciclagem ou a futura utilização,
para outros fins, da área aterrada.

B

Recicláveis

 Aço de construção;
 Alumínio;
 Arame;
 Asfalto a quente;
 Cabo de aço;
 Fio ou cabo de cobre;
 Madeira compensada;
 Madeira;
 Placas de obras;
 Perfis metálicos ou metalon;
 Carpete;
 PVC;
 Plástico contaminado com
argamassa;
 Plástico;
 Pregos;
 Resíduos cerâmicos;
 Vidros;
 Sacos de papelão contaminado
com cimento ou argamassa;
 Madeira cerrada;
 Mangote de vibrador;
 Sobra de demolição de blocos de
concreto.

Deverão ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a áreas de
armazenamento temporário sendo
dispostos de modo a permitir a sua
utilização ou reciclagem futura.

B*

Reciclável



Deverão ser armazenados, em local
separado dos demais resíduos, e
destinado para reciclagem.

A

Gesso.
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CLASSE

IDENTIFICAÇÃO

INTEGRANTES







C

Resíduos para os quais não
foram desenvolvidas
tecnologias economicamente
viáveis que permitam sua
reciclagem/recuperação

D

Resíduos perigosos ou aqueles 
contaminados ou prejudiciais a

saúde, oriundos de demolições,

reformas e reparos de clinicas

radiológicas, instalações

industriais e outros

DESTINO

Manta asfáltica;
Manta de lã de vidro;
Laminado melamínico;
Peças de fibra de nylon;
Massa corrida;
Massa de vidro.

Aterro industrial

Tintas;
Solventes;
Óleos;
Amianto;
Lodo e licor de limpeza de fossa.

Aterro industrial

Fonte: PGIRCC, 2009; CONAMA 307, 2002

5.3 – Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)
Resolução CONAMA 307/02
Art. 8º Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil serão elaborados e
implementados pelos grandes geradores e terão como objetivo estabelecer os procedimentos
necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos.
§ 1º Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, de empreendimentos e
atividades não enquadrados na legislação como objeto de licenciamento ambiental, deverão ser
apresentados juntamente com o projeto do empreendimento para análise pelo órgão competente do
poder público municipal, em conformidade com o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da
Construção Civil.
§ 2º Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil de empreendimentos e
atividades sujeitos ao licenciamento ambiental deverão ser analisados dentro do processo de
licenciamento, junto aos órgãos ambientais competentes.
5.4 – Empresas de transporte (Curitiba)
Lei Municipal 9380/98 - Art. 1º - As pessoas físicas ou jurídicas que operam com transporte
de resíduos de construção civil e escavações no Município de Curitiba, ficam obrigadas a
cadastrarem-se junto às Secretarias Municipais do Meio Ambiente e Urbanismo, Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC-CTA e Urbanização de Curitiba S/A URBS-DIRETRAN.
Decreto Municipal 1120/97 - Art. 1° - Todas as empresas que operam com transporte de
resíduos de construção civil (caliça/entulhos) e escavações (terra), no Município de Curitiba,
deverão cadastrar-se junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA.
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5.5 – Separação de lixo doméstico de resíduos de construção civil (Curitiba)
Lei Municipal 9380/98 - Art. 6º - Os resíduos de que trata esta lei deverão ser de
características inerte, resultantes de serviços de construção civil (caliça e entulhos) ou de
escavações (terra), não sendo permitida a colocação de lixo doméstico.
Decreto Municipal 1120/97 - Art. 9° - Os resíduos de que trata este decreto deverão ser de
característica inerte resultantes de serviços de construção civil (caliça, entulhos) ou de
escavações (terra), não sendo permitida a colocação de lixo doméstico.
5.6 – Separação de escavação e caliça e entulhos (Curitiba)
Lei Municipal 9380/98 - Art. 6º § 1º - Quando a quantidade de resíduos ultrapassar a 5,00
m3, deverá ser feita a separação dos resíduos em caçambas distintas, sendo o material de
escavações e caliça colocado em uma caçamba e os entulhos (tubulações, sacarias, latas,
madeiras, perfis metálicos e outros) em outra caçamba.
5.7 – Identificação de caçambas (Curitiba)
Lei Municipal 9380/98 - Art. 10. Todas as caçambas deverão apresentar-se identificadas
com:
I – o nome da empresa proprietária;
II – número do telefone da empresa;
III – número de identificação da caçamba;
IV – pintura em cores vivas;
V – dispositivos de sinalização reflexiva permanentemente limpa, conservada e visível,
apostas nas suas extremidades superiores;
VI – a inscrição “PROIBIDO LIXO DOMÉSTICO E VEGETAL” em tamanho legível, nas
faces externas de maior dimensão;
VII – a inscrição “DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES: 156”, em tamanho legível, nas faces
externas de maior dimensão;
VIII – número de cadastro da empresa de transporte realizado junto à SMMA.
§ 1º As caçambas deverão, obrigatoriamente, manter um bom estado de conservação e ser
dotadas de cobertura que permita a proteção da carga durante o recolhimento e o transporte.
§ 2º Quando em manobra de deposição ou recebimento de caçambas, os caminhões deverão
estar visivelmente sinalizados com uso de cones refletivos, dispostos sobre a pista de
rolamento e lanternas tipo “pisca-alerta” ligadas nas partes frontal, traseira e laterais do
caminhão.
§ 3º A sinalização reflexiva deverá atender aos seguintes requisitos:
I – o material a ser utilizado como reflexivo deverá atender as características técnicas
previstas para esse fim, especificadas no Anexo da Resolução nº 132, de 2 de abril de 2002,
do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN;
II – os reflexivos deverão ser afixados na parte frontal, nas laterais e traseira da caçamba, a
partir de 30 (trinta) centímetros abaixo da borda superior nas laterais e a partir de 10 (dez)
centímetros abaixo da borda na parte traseira e frontal, alternando as cores vermelho e
branca, dispostos horizontalmente e distribuídos de modo uniforme, num total de 3
reflexivos em cada lateral e 4 reflexivos na parte traseira e frontal;
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III – forma de afixação: os reflexivos deverão ser afixados na superfície da caçamba por
meio de parafusos, rebites ou auto-adesivos, desde que a afixação seja permanente.
5.8 – Disposição de caçambas (Curitiba)
Decreto Municipal 1120/97
Art. 2° - As caçambas quando colocadas sobre a calçada, deverão ser dispostas com sua
menor dimensão paralela e encostada no tapume da respectiva obra ou seu alinhamento
predial. Deverão permitir, sempre que possível, a circulação livre para passagem de
pedestres com largura de 1,50m. Em hipótese alguma, a caçamba poderá estar disposta de
modo a não permitir a passagem de, pelo menos, 01 (um) pedestre por vez, ou seja, 0,70m.
§ 1° - Caso a maior dimensão da caçamba seja equivalente a largura da calçada e seja
proibido o estacionamento de fronte ao local em questão, esta poderá ser disposta com sua
maior dimensão paralela e encostada no tapume ou alinhamento predial, obedecido o "caput"
deste artigo quanto à segurança do pedestre.
§ 2° - Para evitar danos no calçamento e dutos subterrâneos, é necessária a proteção desses
com chapa de aço colocada antes de descer as “sapatas” de apoio do caminhão.
§ 3° - Na impossibilidade ou inconveniência de colocação de caçambas sobre calçadas, essas
poderão ser dispostas na pista de rolamento, dentro da faixa de estacionamento, sem prejuízo
a segurança do trânsito de veículos e pedestres.
§ 4° - A colocação de caçambas, em áreas de estacionamento regulamentado, implicará em
recolhimento de taxa de estacionamento, cujo valor e procedimentos de recolhimento serão
normatizados através de regulamento próprio, no prazo de 90 (noventa) dias a partir da
publicação deste decreto.
§ 5° - Nesta condição as caçambas deverão ser dispostas com sua maior extensão paralela ao
meio, encostadas nesse, sem avanço sobre a faixa de circulação de veículos, representando
perigo ao trânsito.
§ 6° - Fica expressamente proibida a disposição de caçambas onde o estacionamento de
veículos seja regularmente proibido, mesmo em certos períodos diurnos.
§ 7° - Fica expressamente proibida a colocação de caçambas a menos de 10,00 m do
alinhamento do meio-fio da via transversal.
§ 8° - Não serão permitidas mais de 01 (uma) caçamba por vez, ressalvados os casos
especiais, quando serão admitidas 02 (duas). A utilização de mais de duas caçambas deverá
ser autorizada pela Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU.
Art. 3° - Na Zona Central de Tráfego (ZCT), que tem seu perímetro delimitado pelos
seguintes logradouros públicos: partindo da Rua Augusto Stellfeld, esquina com a Rua
Francisco Rocha, segue por esta até a Praça do Japão, contornando-a até a Avenida
República Argentina, segue por esta até a Avenida Silva Jardim, por esta até a Rua Mariano
Torres, por esta até a Avenida Presidente Affonso Camargo, por esta até a Rua Ubaldino do
Amaral (Viaduto Capanema), por esta até a Rua Conselheiro Araújo, por esta até a Rua Luiz
Leão, por esta até a Avenida João Gualberto, por esta até a Rua Ivo Leão, continua pela Rua
Lysimaco Ferreira da Costa, por esta até a Rua Nilo Peçanha, continua pela Rua Trajano
Reis até a Rua Jaime Reis, por esta até a Alameda Dr. Muricy, por esta até a Rua Augusto
Stellfeld, por esta até a Rua Fernando Moreira, por esta até a Rua Desembargador Motta, por
esta até a Rua Augusto Stellfeld e por esta até a Rua Francisco Rocha, conforme ilustrado no
Anexo I, a colocação de caçambas deverá, prioritariamente, ser dentro do alinhamento
predial ou do tapume da obra.
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§ 1° - Na ZCT, onde não for possível a utilização de caçamba dentro do alinhamento predial
ou do tapume da obra, poderá ser especialmente autorizada a colocação de caçamba sobre o
passeio ou pista de rolamento.
§ 2° - A autorização citada no parágrafo anterior será concedida pela Secretaria Municipal
do Urbanismo - SMU, ouvida quando necessário, a Coordenação de Obras de Curitiba COC e o Controle de Tráfego em Área - CTA, do Instituto de Pesquisa e Planeamento
Urbano de Curitiba - IPPUC.
§ 3° - A colocação e retirada de caçambas dentro da ZCT deverá ser feita apenas no período
das 06h00 às 08h30 ou das 19h30 às 22h00, em conformidade com o Decreto n° 934/97, que
disciplina as operações de carga e descarga na área central, bem como a Lei 8.583/95, que
dispõe sobre ruídos urbanos.
§ 4° - Nos sábados, domingos e feriados, os horários estabelecidos no § 3° ficam liberados a
partir das 13h30, de sábado às 08h30 de segunda-feira, com exceção do horário noturno (das
22h00 às 06h00).
§ 5° - Fica proibida a circulação de caminhões tipo “Brooks” no interior da ZCT, das 09h00
às 19h30 em dias úteis e liberada das 13h30 de sábado às 09h00 de segunda-feira.
§ 6º - Caminhões tipo “Brooks”, com comprimento máximo de 07 m, sem caçamba ou com
caçamba vazia, poderão circular no interior da ZCT, por vias de tráfego a serem definidas
através de Portaria do IPPUC, a qual será expedida no prazo de 90 (noventa) dias a partir da
publicação deste decreto.
§ 7° - Nas áreas preferenciais de pedestres (calçadões e praças) os veículos transportadores
de resíduos só poderão trafegar quando autorizados pelo IPPUC/CTA, no horário das 05h00
às 07h00 e das 19h30 às 22h00.
Art. 4° - Fora da ZCT, a utilização de caçambas não precisa ser autorizada pela SMU, desde
que cumpridas as determinações do Art. 2°.
Art. 5° - Fora da ZCT, a colocação e retirada das caçambas deverá ser feita apenas no
período diurno, das 07h00 às 19h00.
Art. 6° - A impossibilidade de atendimento ao disposto nos Arts. 2º, 3º, 4° e 5° deste decreto
deverá ser analisada e autorizada pela SMU, ouvida quando necessário, a COC e o CTA.
5.9 – Autorização para disposição de RCC (Curitiba)
Decreto Municipal 1120/97 - Art. 10° As empresas transportadoras somente poderão
depositar os resíduos coletados em locais previamente autorizados pela SMMA, observados
os aspectos ambientes, as posturas municipais e a preservação de fundos de vales ou
sistemas naturais de drenagem.

5.10 – Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR
Portaria nº 280/2020 – MMA – Art. 2º A utilização do MTR é obrigatória em todo o
território nacional, para todos os geradores de resíduos sujeitos à elaboração de Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme disposto no art. 20 da Lei nº 12.305, de 2 de
agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, como ferramenta
online capaz de rastrear a massa de resíduos, controlando a geração, armazenamento
temporário, transporte e destinação dos resíduos sólidos no Brasil.
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Art. 6º As atividades geradoras, transportadoras, armazenadoras temporárias e destinadoras
de resíduos transportados deverão se cadastrar no MTR.
Decreto Municipal Curitiba 1120/97 - Art. 12° O transporte das caçambas carregadas deverá
ser acompanhado por um Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), expedido pela
empresa transportadora, o qual deverá conter no mínimo as seguintes informações: razão
social da empresa transportadora, endereço da sede, telefone, CGC, número do MTR, data
da retirada da caçamba, endereço de origem do resíduo, descrição do resíduo, número da
caçamba, placa do caminhão, endereço da destinação do resíduo, número da autorização da
área expedida pela SMMA.
5.11 – Separação de pequena geração de resíduos (Curitiba)
Decreto Municipal 1068/04 - Art. 11° O pequeno gerador de resíduos da construção civil
deverá dispor os resíduos Classe A segregados dos Classe C, no passeio em frente ao seu
imóvel. A coleta e o destino destes materiais, limitado à quantidade total de 500 l
(quinhentos litros) equivalente a 0,5 m3 (meio metro cúbico) será executada pelo
departamento competente da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA.
5.12 – Destinação de pequena geração de resíduos (Curitiba)
Decreto Municipal 1068/04 - Art. 13° Os pequenos geradores deverão encaminhar os
resíduos Classe D à coleta especial de resíduos tóxicos do Município.
5.13 – PGRCC (Curitiba)
Decreto Municipal 1068/04 - Art. 16° Os empreendedores de obras que excedam 600 m2
(seiscentos metros quadrados) de área construída ou demolição com área acima de 100 m2
(cem metros quadrados) deverão apresentar o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, o qual deverá ser aprovado por ocasião da obtenção do licenciamento
ambiental da obra ou da obtenção do alvará de construção, reforma, ampliação ou
demolição.
5.14 – Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (Curitiba)
Conforme Portaria Municipal 7/08, se aplica para empreendedores cujas obras estejam
enquadradas:
I - no art. 16° do Capítulo IV do Decreto Municipal 1.068 de 2004;
II - no art. 4º do Decreto Municipal 1.153 de 2004;
III - no art. 8º do Decreto Municipal 1.153 de 2004;
Aplica-se à:

Obras que excedam 600 m2 (seiscentos metros quadrados) de área construída ou
demolição com área acima de 100 m2 (cem metros quadrados);

Atividades sujeitas ao licenciamento completo pela prefeitura de Curitiba;
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Obras sujeitas à Autorização Ambiental para Execução de Obras (AEO), conforme
item 1.6.

6 OUTROS RESÍDUOS
6.1 – Geração
Lei Federal 12305/10 - Art. 9° Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser
observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
6.2 – Rejeitos
Lei Federal 12305/10 - Art. 19º § 4º
XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis,
não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada.
6.3 – Logística Reversa
Lei Federal 12305/10
Art. 33° São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante
retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público
de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes de:
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem,
após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos
perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do
Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;
II - pilhas e baterias;
III - pneus;
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
§ 4° Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou
distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se referem os incisos I a VI do caput, e
de outros produtos ou embalagens objeto de logística reversa, na forma do § 1°.
6.4 – Acondicionamento
Lei Federal 12305/10
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Art. 35° Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos e na aplicação do art. 33, os consumidores são obrigados a:
I - acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados;
II - disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta
ou devolução.
6.5 – Proibições de destinação
Lei Federal 12305/10
Art. 47° São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos
sólidos ou rejeitos:
I - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;
II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;
III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para
essa finalidade;
IV - outras formas vedadas pelo poder público.
§ 1° Quando decretada emergência sanitária, a queima de resíduos a céu aberto pode ser
realizada, desde que autorizada e acompanhada pelos órgãos competentes do Sisnama, do
SNVS e, quando couber, do Suasa.
§ 2° Assegurada a devida impermeabilização, as bacias de decantação de resíduos ou rejeitos
industriais ou de mineração, devidamente licenciadas pelo órgão competente do Sisnama,
não são consideradas corpos hídricos para efeitos do disposto no inciso I do caput.
6.6 – Proliferação de vetores
Lei Estadual 13331/01
Art. 328° Todos os estabelecimentos, públicos ou privados, em que sejam depositados,
manipulados, armazenados, guardados e comercializados materiais que se prestem ao abrigo
ou proliferação de vetores, de animais reservatórios de doenças infecciosas, bem como de
animais peçonhentos, devem ser construídos e mantidos à prova desses animais.
§1º. A arrumação e empilhamento de sacos, fardos, caixas e materiais similares, nesses
estabelecimentos, devem ser feitos sobre estrados e de modo a permitir fácil adoção de
medidas de controle de vetores.
§2º. É obrigatória a cooperação dos responsáveis pelos estabelecimentos no controle de
vetores, mantendo a propriedade livre dos fatores que propiciem o acesso, abrigo, fonte de
alimentação e água disponível para procriação de vetores e outros animais.
6.7 – Efluentes
Resolução CONAMA 430/11
Art. 3º Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente
nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões
e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis.
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7 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
7.1 – Autorização Ambiental para Execução de Aterro - AAT (Curitiba)
Decreto Municipal 1819/11
Art. 11° Está sujeita à Autorização Ambiental para Execução de Aterro (AAT) toda
movimentação de solo, tal como nivelamento e corte de solos, aterro com utilização de
resíduos de construção civil pertencentes a classe A, de acordo com as definições constantes
na Resolução CONAMA n.o 307/2002, ou outras que venham substituí-la e complementá-la,
em terrenos públicos ou particulares, temporários ou definitivos e que se enquadrem em uma
ou mais situações relacionadas a seguir:
I - quando o imóvel for atingido por área de preservação permanente (rios, córregos,
nascentes, banhados);
II - quando o imóvel possuir vegetação (árvores isoladas, bosques, etc.);
III - quando o imóvel se localizar em área de proteção ambiental (APA).
7.2 – Autorização Ambiental no âmbito Estadual
Conforme Resolução CEMA 88/13 – Anexo, dentre as atividades sujeitas a autorização
ambiental está:
4. Construção civil
4.3. Terraplenagem em obras e atividades específicas licenciadas pelo município.
 Aplicável em obras com volume superior a 100 m³.
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