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Relatório de Fiscalização Eventual nº 15/2021 

Processo 46/2021 - Ref. Fiscalização redes de distribuição 

 

Diante do apontamento realizado na tabela “Análise das Divergências 

entre Informações da BRK Ambiental E do 3º T.A. – Totais e suas justificativas” 

pelo Chefe da Div. Financeira, realizamos fiscalização eventual, a fim de 

verificar o atendimento ao Plano Municipal de Água e Esgoto (PMAE), 
especificamente do item 5 - Rede de Distribuição do CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e do  3º 
T.A. 

Considerando que o PMAE prevê: 

• A setorização da rede de distribuição; 

• A quantificação de novas ligações de água; 

• A quantificação de novos hidrômetros a serem instalados; 

• A quantificação a substituição de hidrômetros e; 

• A quantificação a substituição de ligações. 

Diante da previsão do plano, realizamos comparação entre o previsto 

no PMAE e o realizado pela Concessionária BRK Ambiental, informado nos 
ofícios OF-ADC-066-21-GO, OF-ADC-091-21-GO e OF-ADC-109-21-GO. 

Constatamos, conforme dados tabulados e apresentados na tabela 1, 

que a ampliação e a substituição da rede de distribuição de água, realizadas 
pela concessionaria no período de 2013 a 2018, superaram o previsto no 

PMAE.  

Rede de distribuição de água 

  Previsto (km) Realizado (km) 

Período Ampliação da rede Substituição da rede  Ampliação da rede  Substituição da rede 

2013-2018 11 1 45,678 3,822 

2019-2023 12 0,8 11,029 4,007 
Tabela 1 

A tabela 2 apresenta as ligações prediais previstas no PMAE em 
comparação com o realizado pela Concessionária. 

Ligações prediais 

  Previsto Realizado 

Período Subs. de ligações Novas ligações Subs. de ligações Novas ligações 

2013-2018 580   768   932   2.985  

2019-2023  712   503  171  838  
Tabela 2 
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Verificamos que a substituição e as novas instalações prediais, 
realizadas no período de 2013 a 2018, superaram o previsto no PMAE. 

Já a tabela 3 apresenta  

Hidrômetros 

  Previsto Realizado 

Período Substituição Nova instalação Substituição Nova Instalação 

2013-2018 
                                      
17.215  

                                              
768  

                                      
14.112  

                                          
2.985  

2019-2023 
                                      
17.907  

                                              
503  

                                         
4.157  

                                              
838  

Tabela 3 

Constatamos que a quantidade de novos hidrômetros instalados, 
superam o previsto no PMAE, contudo, a quantidade de hidrômetros 

substituídos no período de 2013 a 2018, está aquém do previsto no PMAE, 
conforme apresentado na tabela 3. 

Para finalizar a análise, verificamos ainda a setorização proposta no 

PMAE. As imagens juntadas às fls. 10 e 14 apresentam, respectivamente,  a 
setorização atual o município e as setorizações propostas no PMAE. 

Constata-se que o PMAE propõe a setorização do município em 11 
setores. Atualmente existem 5 setores, sendo os mesmos subdivido em 27 
micro setores, conforme apresentado na imagem supracitada. 

Diante do apresentado, concluímos que a ampliação e substituição da 
rede de distribuição, a substituição e as novas ligações prediais, e as novas 
instalações de hidrômetros, superam o previsto para o período de 2013 a 
2018. A substituição de hidrômetros é inferior ao previsto no PMAE. Quanto à 

setorização, constatamos que a concessionária implantou micro setores 

dentro dos 5 setores existentes. Diante disso, entendo, s.m.j., que a eficácia 

da implantação deve ser observada na revisão do Plano Municipal de Água e 
Esgoto. 

Porto Ferreira, 13 de julho de 2021. 

 

 

 

 

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador 

mailto:contato@arpf.com.br

