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1. APRESENTAÇÃO 
 
Senhores Acionistas 

 
A diretoria executiva, os funcionários e parceiros, têm cultivado a 

cooperação, a união, a integração e a responsabilidade, o que tem levado a CAERD a 
alcançar os resultados desejados. Aliado a este fenômeno institucionalizou-se as 
funções de planejamento, organização e controle, com mecanismos de 
acompanhamentos para melhor desenvolver suas atividades. Neste contexto tem 
implementada melhoria nos processos operacionais, administrativos e de gestão 
visando a modernidade empresarial e aproveitar as oportunidades para melhor aplicar 
seus recursos. 

 
Nas atividades desenvolvidas pela Companhia de Águas e Esgotos de 

Rondônia, tudo se resulta no trabalho de entrega dos talentos e competências de 
todos, onde o seu objetivo principal é o atendimento para melhoria da qualidade de 
vida da população rondoniense realizados no exercício de 2015.  

 
Esse trabalho e vontade de crescer da organização são determinantes 

para que uma organização alcance o auge do sucesso e satisfação das suas 
necessidades que o povo tanto necessita. 

 

O austríaco Peter Drucker (naturalizado norte-americano) em uma de 
suas frases nos diz: “Uma organização que visa o lucro é, não apenas falsa, mas 
também irrelevante. O lucro não é a causa da empresa, mas sua validação. Se 
quisermos saber o que é uma empresa, devemos partir de sua finalidade, que será 
encontrada fora da própria empresa. Essa finalidade é: CRIAR UM CLIENTE” 

 
Mas para que isso aconteça é primordial planejar e adquirir competências, 

conhecimento, experiência, fidelidade dos clientes para crescer no mercado de 
trabalho, não que seja extremamente difícil dirigir uma organização, mas é preciso 
seguir passo a passo as funções administrativas que a mesma à de impor, mas isso 
não quer dizer que o sucesso está cem por cento garantidos, pois existe uma gama de 
situações como: comércio, concorrentes, política e tantos outros que não dependem 
exclusivamente da organização. 
 

Pode não ser simples, mas, claro que um planejamento muito bem 
elaborado, facilita e muito o desempenho e possível sucesso futuro da organização, 
pelo tempo de incertezas que se enfrenta atualmente, obrigam as organizações a 
realizarem correções no plano de ação designado anteriormente, no início do 
planejamento, o que não foi diferente com a CAERD. 
 

Assim em cumprimento ao Art. 10, parágrafo III da Instrução Normativa nº 
13/TCER-2004, apresentamos a seguir o relatório das ações efetivamente realizadas 
no ano de 2015 de todos os setores da companhia de acordo com a Estrutura 
Organizacional demonstrada abaixo. 
 
 

VISÃO 
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Ser reconhecida pela população do Estado de Rondônia como Companhia 

Pública comprometida com o saneamento básico. 
 
 

MISSÃO 
 

Prestar serviços de saneamento básico com excelência, garantindo 
sustentabilidade e assegurando a qualidade de vida à população do Estado 

de Rondônia. 
 

 
 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

Abaixo a estrutura vigente na Companhia a partir de 15 de setembro de 
2015. 

 

 

2 – SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO EMPRESARIAL – SUAE 

  A Superintendência de Apoio Empresarial-SUAE, departamento ligado a 
Diretoria Administrativa e Financeira, teve um papel fundamental para realização das 
atividades desenvolvidas pela Companhia, nas ações planejadas e executadas, com 
apoio as demais áreas para realização de suas atividades, contando com a 
colaboração das suas Divisões de Compras, Informática, Normatização, Apoio 
Logístico e a Divisão de Patrimônio e Material, conforme enumeramos: 
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Principais atividades desenvolvidas pela SUAE: 
� Apoio as Superintendências Regionais e da Capital. 

� Contratação de empresa para fornecimento de passagem aérea; 

� Contratação de empresa para fornecimento de Cartão Combustível e 

Rastreador de veículos; 

 

�  

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

De 16 a 22 de março: Realização da Semana da água com realização de 
visitas a Estação de Tratamento, Pit Stop com distribuição de material educativo e 
caminhada: 
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Realização de Ginástica laboral utilizada como um instrumento para a 

melhoria da saúde do trabalhador realizada na sede da Companhia em Porto Velho, 02 

(duas) vezes por semana (3ªs e 5ªs feiras), com duração de 20 (vinte) minutos cada 

aula; 

 

Reforma ônibus para ser utilizado nos mutirões com atendimento ao 

publico e fiscalização. Acompanhamento da mobília e montagem de móveis 

planejados, aquisição de modem de internet móvel, confecção de Cortinas, Bancos 

estilo Puffs e Cadeiras de Atendimento; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 10 de agosto de 2015 aconteceu na sede da Companhia de Águas 

e Esgotos de Rondônia a solenidade para assinatura da ordem de serviço para a 
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construção da rede de esgotos para mais de 40 bairros de Porto Velho e a SUAE 

operacionalizou a solenidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquisição de 90 microcomputadores para atender a demanda das 
Superintendências e Divisões; 
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Organização do Almoxarifado central com pallets e mezzanino 

 

 

 

 

 

 

 

Aquisição de mobiliário para atender a Capital e Interior. 
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No dia 22 de dezembro aconteceu a solenidade de Inauguração da Loja de 

Serviços de Jaci Paraná;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 - DIVISÃO DE NORMALIZAÇÃO 

A Divisão de Normalização tem como objetivo a formulação de Instruções 

Normativas e Regulamentos internos a fim de dar à Companhia padrões de serviços e 

procedimentos buscando uma adequação de serviços para finalmente dar maior 

celeridade às atividades desenvolvidas. 

Por serem de caráter geral, as Instruções Normativas e regulamentos 

abrangem todos os Municípios do Estado de Rondônia, nos quais as normas devem 

ser obrigatoriamente cumpridas. Ademais, quando se busca a eficácia nos 

procedimentos deve-se atentar para os meios de execução dos serviços. 

Para que ao final seja avaliado se as metas foram cumpridas devem ser 

observados os padrões de desempenho, daí a utilidade das Instruções Normativas e 

Regulamentos que são a base a correta adequação. 
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ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS 

Visando dar ampla publicidade para as normas internas e regulamentos 

da CAERD, foi organizado o arquivo físico, em pastas separadas dentro dos anos 

vigentes, bem como aqueles documentos que estão revogados a fim de serem 

consultados e xerocopiados por quaisquer interessados internos da Companhia (foto 

1). 

 

 
Foto 1 

 

Além dos arquivos físicos, a Divisão de Normalização também dispõe de 

arquivos digitais, a serem pesquisados no site www.caerd-ro.com.br na aba legislação 

(foto 2), facilitando assim o acesso a todos os empregados da empresa, bem como 

outras pessoas que possuem acesso à internet. Com isso é dada ampla publicidade 

dos atos internos em cumprimento à Carta Magna. 

 

 

 

 

 

Foto 2 
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Visando a organização ao acesso, as Instruções Normativas foram 

separadas por Diretoria (foto 3) com isso conseguimos um facilidade e rapidez na 

procura por documentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
Foto 3 

 

 

ADEQUAÇÃO DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 

         As leis, em regra, perduram no tempo até serem revogadas. Ocorre que 

os costumes e a própria evolução da sociedade faz com que mudanças sejam 

necessárias. Daí a Divisão de Normalização fica incumbida de atentar para o que 

ocorre no cotidiano e adequar suas Instruções. Um exemplo é a normativa relacionada 

a ligação e religação de água que, devido a mudanças na engenharia da Companhia 

precisa de adequar ao novo padrão. Assim sendo estamos revisando a citada instrução 

juntamente com a Superintendência de Operações Comerciais e Expansão Comercial 

a fim de se adequar aos novos procedimentos e às novas leis vigentes. 

 

NOVAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 

Devido à necessidade de padronização de alguns serviços e estão sendo 

confeccionadas novas instruções normativas como exemplo da Instrução Normativa de 

Adesão à Ata de Registro de Preço e de Acessibilidade nas Dependências da CAERD, 

além de outras. 

Estas instruções estarão adequadas a novos procedimentos, orientações, leis, 

com o objetivo de a Companhia sempre estar dentro dos padrões legais exigidos a 

sociedade de economia mista prestadoras de serviço público. 
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TREINAMENTO AOS EMPREGADOS 

Neste ponto não basta à confecção de normas pela Divisão, pois em alguns 

casos é imprescindível o treinamento dos empregados devido, às vezes, à 

complexidade da norma. Desta forma, no decorrer de 2015 ocorreram diversos 

treinamentos aos interessados em cada área, a fim de dar conhecimento às normas 

bem como detalhar a sua prática. Portanto, com essa prática, o empregado não poderá 

utilizar a máxima de que desconhece as normas internas da Companhia e será 

cobrado por seus superiores pelo seu fiel cumprimento. 

Esses treinamentos deverão ter sua atividade continuada sempre que surgirem 

novas instruções. 

2.2 - DIVISÃO DE APOIO LOGISTICO 

A Divisão de Apoio Logístico realizou várias ações no intuito de promover o 
apoio às demais áreas, para que essas pudessem executar todas as ações planejadas. No 
entanto, o suporte maior, devido a logística é dado às áreas da capital. Restando as SUREG’S 
do interior, atendimento quanto aos serviços de regularização da frota, licenciamento e outros; 
abastecimento e rastreamento de frota, manutenção dos veículos no tocante a troca de pneus; 
e ainda, serviços de limpeza e de agente de portaria.  

Para promoção desse suporte a DAAL tem sob sua gestão vários processos e 

seus respectivos contratos, devendo acompanhar a execução do contrato, provendo solução 

sempre que alguma inconformidade é encontrada até que se efetive o pagamento dos 

mesmos, mensalmente; os quais seguem relacionados e detalhados abaixo: 

- ENERGIA ELÉTRICA – Eletrobrás Distribuição Rondônia, mensalmente as 

Notas Fiscais de serviço recebidas são lançadas em planilhas e enviadas a SUTO para análise 

de inconformidades, após são registradas no Sistema Pirâmide e segue trâmite até a 

efetivação do pagamento.  

- REGULARIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DA FROTA DA CAERD – 

Foram realizadas mensalmente junto ao DETRAN, conforme o mês de vencimento das placas 

de janeiro a outubro. Os documentos licenciados são enviados aos setores que possui veículos 

sob sua responsabilidade.  

- ABASTECIMENTO E RASTREAMENTO DA FROTA DA CAERD - O 
acompanhamento da média de abastecimento e dos alertas de rastreamento da frota da 
Companhia foi realizado através de cartões magnético com senha e código. Comprovado o 
abastecimento através de relatório emitido pelo Sistema, segue para trâmite de pagamento.  
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- MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CAERD EM PORTO VELHO - 
As manutenções foram realizadas de acordo com as necessidades apresentadas, através de 
contrato administrativo. Acompanhamento do serviço executado, lançamento das Ordens de 
serviço e certifico de notas.  

- AQUISIÇÃO DE PNEUS – A aquisição contempla capital e interior. O 
acompanhamento foi realizado através de requisições emitidas ao Contratado e relatórios 
enviados pelo mesmo. Como as atas já foram encerradas, existe novo termo de referencia em 
trâmite para procedimento de compra. 

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, FROTA DE 
PORTO VELHO - O acompanhamento foi realizado através de requisições que são emitidas 
aos responsáveis pelos veículos sempre que surge a necessidade de lavagem.  

- SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – OI S/A – Serviço destinado ao 
atendimento da companhia capital e interior; a gestão foi realizada mensalmente, de acordo 
com o uso de cada linha, na seqüência faz o registro no Sistema Pirâmide.  

- SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A – Serviço destinado ao 
atendimento da Companhia Capital e Interior. Controle realizado mensalmente, de acordo com 
o uso de cada linha e registro no Sistema Pirâmide. 

- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - 
PORTO VELHO, o serviço foi realizado pela empresa RECUPERAR REC. E MAN. EM AR 
CONDICIONADO LTDA., os serviços de manutenção preventiva foram realizados 
mensalmente, e corretivamente quando solicitado. 

- SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLOTAGEM E CÓPIAS XEROGRÁFICAS 
- O atendimento foi realizado quando solicitado, e realizado controle através de requisições. 

- SERVIÇOS DE LIMPEZA – Serviço prestado pela empresa LOCAÇÃO DE 
MÁQ. MULTI SERVICE LTDA ME, cujo atendimento se deu na Capital e alguns municípios do 
interior. 

- SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA – Os serviços foram prestados em 
Porto Velho pela empresa LOCAÇÃO DE MÁQ. MULTI SERVICE LTDA ME, cujo contrato 
encerrou em outubro/15. Foi realizada contratação emergencial, o qual atende a Porto Velho e 
algumas localidades do interior, o acompanhamento foi realizado por membros da comissão e 
gestor através de fiscalização nos postos de trabalho. 

- SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO - Contratação realizada para atender todos os 
setores da Companhia em Porto Velho, sendo realizado acompanhamento quando da 
execução dos serviços. 

Em 2015 foram abertos 1.578 processos, e, além desses existem as aberturas 
dos respectivos volumes quando necessário. 
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A Divisão de Apoio Logístico teve sua participação no Workshop realizado pela 
Superintendência de Planejamento, e acompanhamento dos planos de Ação em 2015 e 
elaboração do Planejamento/Orçamento para 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 – DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E MATERIAIS 

Planejamento, organização e controle das atividades administrativas e as 
relacionadas a área de almoxarifado, patrimônio e arquivo geral e participar da 
elaboração das políticas de ação de uma Companhia.  

Estabelecimento de procedimentos gerais para os trabalhos relativos à 
administração, patrimonial e relações com outras empresas;  

Coordenação das atividades dos setores subordinados e sua unidade 
gerencial e cooperar nos estudos de organização dos serviços bem como, assessorar 
nas negociações com outras entidades, dentro da política institucional da Companhia, 
tais como: acompanhamento do processo nº 1210/2014 Porta Pallet e mezanino 
juntamente com a Comissão de Fiscalização composta pelos colaboradores Ricardo 
Guarena Oreyai, João Fernandes Gomes e Marcio Lucio Fernandes da Costa Motta 
portaria nº 065/2015, após analisar processo nº 1210/2014. 

Visando garantir maior aproveitamento, resistência na armazenagem 
melhor no nosso almoxarifado, é necessária aquisição de porta pallet e mezanino, visto 
que o mesmo conta com um moderno sistema de armazenamento, travessas de 
encaixe, as quais permitem rapidez e facilidade na estocagem de materiais. 

Oferecendo também praticidade e eficiência na organização e utilização 
do espaço, proporcionando uma melhor maneira de armazenamento e segurança dos 
materiais tais como tubos, conexões e outros materiais. 
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ATIVIDADES ANUAIS DO ALMOXARIFADO 

O setor de almoxarifado realiza controle do estoque (quantidade, 
reposição, armazenagem, validade, controle do uso, etc.), mercadorias e produtos (de 
limpeza, de escritório, serviços, etc.), aquisição (levantamento de preços, pesquisa de 
fornecedores, registro das compras feitas e a fazer, arquivamento de notas).  

No exercício anual de 2015, o almoxarifado central, movimentou os 
processos macros para aquisição de materiais do estoque, tipo: Gêneros de 
alimentação, copa e cozinha, expediente e desenho, cartuchos e toner e limpeza e 
higiene: 

 

DISCRIMINAÇÃO          CUSTO/REAIS 

Material de expediente e desenho 58.346,84 

Gêneros de alimentação 5.880,00 

Copa e cozinha 6.663,30 

Suprimentos de informática (cartucho de 
impressoras) 139.044,80 

TOTAL 229.934,94 

 

DISCRIMINAÇÃO          QUANTIDADE 

Atendimentos de Requisição de Materiais estoque 1785 

Notas Fiscais de transferências para as SUREG 200 

 

Registrado neste almoxarifado as notas fiscais de todos os processos 
para aquisição de materiais de oficina, laboratório, hidráulicos e outros materiais não 
controla estoque, mas o recebimento é neste almoxarifado central – média de 
1.200/ano. 

ATIVIDADES ANUAIS DO ARQUIVO GERAL 

Fornecem informações e documentos necessários ao desenvolvimento 
das atividades, facilitam o acesso aos documentos, preservam a documentação da 
empresa, possibilitam o controle da produção de documentos e colocam à disposição 
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dos usuários documentos que fornecem informações de caráter probatório ou 
simplesmente informativo. 

Foram realizado recebimento de processos para arquivo para arquivo de 
todos os setores da Companhia, catalogar documentos diversos. 

Atender solicitações de desarquivamento de processos diversos 
solicitados por todos os setores da Companhia. 

 

ATIVIDADES ANUAIS DO PATRIMONIO 

Gerenciamento de todo o patrimônio de um empreendimento, abrange 
desde os ativos tangíveis quanto os intangíveis. É interessante ressaltar que este 
controle é feito também do ponto de vista legal, devido às diversas responsabilidades e 
normas existentes. Há certa volatilidade nos ativos, sendo necessário verificar 
ocorrência de depreciação e demais fatores pertinentes e mantê-los atualizados dentro 
de uma periodicidade. 

Definimos os ativos tangíveis, ou também conhecidos como bens 
tangíveis, sendo parte do grupo de bens mensuráveis e físicos. Exemplos práticos 
de bens tangíveis, ou mesmo os bens tangíveis são: edificações, veículos automotivos, 
computadores, etc. 

 
Seguindo sobre a definição diante os ativos intangíveis, estes também 

relevantes dentro do controle patrimonial, podemos destacar as seguintes 
características são bens de difícil mensuração, ou que não tem representação física 
imediata bens não-físicos para exemplificar temos como exemplo: patentes, franquias, 
sinergia entre os funcionários, etc.  
 

2.4 - DIVISÃO DE COMPRAS 

A Divisão de Compras é responsável pela aquisição de bens e serviços 
para atender a demanda da Companhia.  

Dentre as diversas atividades podemos citar o procedimento nos 
trâmites processuais, quais sejam: 

� Abertura do processo: é o primeiro passo a ser desenvolvido pelo setor, pois 
dá início ao procedimento com o seu cadastro no sistema para posterior 
acompanhamento; 

� Análise da documentação: fase imprescindível, porque é nela que verificamos 
possíveis erros no Termo de Referência, Requerimentos, ou ausência de 
documentos obrigatórios para o processo; 

� Admissibilidade do processo: na análise foi pontuada toda ausência de itens 
obrigatórios para o prosseguimento do processo e encaminhado ao gestor para 
correções. 
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� Pesquisa de Mercado: Depois de considerado apto o processo, passam a 
realizar a  pesquisa de mercado, independentemente se o processo foi para 
licitação ou dispensa, pois no procedimento de licitação também se faz 
necessário a comparação de preços com fornecedores a fim de buscar o menor 
preço.  No caso da dispensa também é necessária à pesquisa, ocorre que neste 
caso, em regra, buscou-se preços praticados no mercado pelo fornecedor 
quando se trata de casos do tipo inexigibilidade da licitação.   

� Observação: é importante salientar que essa fase foi a mais difícil de 
concretizar, pois grande parte das empresas não se interessa em contratar com 
a Administração Pública e/ou participar de licitações.  

� Comprovação da vantajosidade: após a juntada das cotações (no mínimo de 
três) confeccionamos o mapa de preços médio que são comparados os valores, 
excluídas todas as discrepâncias e em alguns casos a busca pela melhor média 
possível. Esse preço médio vai balizar um futuro procedimento licitatório, pois o 
pregoeiro utilizará o valor como parâmetro na negociação com o fornecedor. 

� Orçamento para a aquisição: nesse ínterim é necessário saber se a despesa 
está coberta por um orçamento. Desta forma o processo é encaminhado ao 
planejamento que ao analisar o valor informa se a compra é possível ou se é 
necessário o remanejamento da despesa.  

� Setores auxiliares: um dos setores que auxiliam o setor de compras é o da 
Assessoria Jurídica. Neste caso o empregado da Divisão de Compras deve 
estar ciente acerca das Leis Administrativas que regulam o procedimento 
licitatório e após finalizar a pesquisa de mercado o processo é encaminhado ao 
setor jurídico para que analise e parecer. 

� Comprovação de documentos para a habilitação: nesta fase é confirmada se 
a empresa a ser contratada possui qualificação técnica e documentos 
necessários para habilitação, ponto este fundamental para o prosseguimento, 
pois caso contrário a empresa fornecedora estará impedida de contratar. 

� Finalizando o processo: depois de constatada toda a análise jurídica, bem 
como a documentação é confeccionada a Autorização de Fornecimento em caso 
de compras diretas, caso contrário o processo é enviado para a licitação. 

� Observação: cabe acrescentar que o cadastro do produto, bem como do 
fornecedor também é feito exclusivamente pela Divisão de Compras. 

� Conferência do objeto: em caso de vencedor na licitação o processo após os 
trâmites jurídicos, retorna a DACP que dá continuidade com a confecção da 
Autorização de Fornecimento e entrega ao fornecedor. 

� Recebimento do Produto: finalizando, o processo é encaminhado a Divisão de 
Patrimônio para o recebimento do material. 

 
Mesmo após o recebimento do material a Divisão de Compras ainda 

exerce atividades, como acompanhamento se o material foi entregue, se foi juntada 
nota fiscal, bem como, em alguns casos, correções na Autorização de Fornecimento 
para adequar o produto ao estoque. 
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2.5 - DIVISÃO DE INFORMÁTICA 

Para alinhamento da TI às atividades da Caerd é preciso ter o 
entendimento de como a estratégia de TI e a estratégia de Negócio realmente se 
relacionam, como a TI pode alavancar os processos de negócio, qual a participação 
dos recursos de TI na cadeia de valor, quais os processos de negócios são habilitados 
pelos recursos de TI. 

 
Também é possível avaliar a importância estratégica da tecnologia da 

informação no negócio avaliando a quantidade de informação que permeiam os 
processos que compõem a cadeia de valor e o produto ou serviço final.  O impacto que 
as evoluções da tecnologia da informação podem causar ao negócio no presente e 
quanto poderá impactar no futuro também é uma forma de mensurar o quanto 
estrategicamente a TI é importante para a organização. 

 
 
Descrição das atividades : 
 

� Instalação do modulo de segurança da caixa econômica. 
� Ajuste de arquivos de imagem referentes à fatura de água que não estavam 

sendo anexadas ao email devido ao tamanho. 
� Instalação de codecs de vídeo no micro da Superintendência de Planejamento 

para exibição de vídeos com legenda. 
� Atualização do antivírus e remoção de malwaresnos PC´s e Servidores de 

dados. 
� Configuração do remoteapppara acesso ao pirâmidens novos PC´s. 
� Atualização do software Sicalcna estação de trabalhoda Contabilidade. 
� Atualização do navegador Mozilla Firefox nos micros para navegação na 

internet. 
� Atualização, Instalação e configuração do Sistema RH3 na maquinas do 

Recursos Humanos. 
� Atualização do Sistema RH3 no Servidor da DAIN. 
� Cadastro de Usuários com permissões para acesso do RH3. 
� Prestação de Contas de suprimento de Fundos. 
� Instalaçãode 40 impressoras e configuração nos setores da Caerd sede e 

SUREG´s. 
� Transmissão do arquivo de funcionários demissão para o CAGED (Ministério do 

Trabalho). 
� Instalação do aplicativo Vision na máquina da DFCB.  
� Correção do acesso ao sistema de comprasnet pelo Gerencia de compras. 
� Instalação e configuração da impressa via remotamente que atendem aos 

setores da Caerd. 
� Manter o suporte e assessoramento remoto aos usuário da DAIN quanto ao 

funcionamento dos sistemas e problemas recorrentes de operação nos 
computadores. 

� Configuração e instalação de 230PC´s. 
� Configuração e instalação de 40 impressoras. 
� Instalados 120 nobreak´s paraestabilização dos computadores. 
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� Suporte técnico e configuração dos equipamento e de acesso ao sistema GSAN 
para o Projeto Mutirão de Atendimento e Fiscalização Comercial. 

� Elaboração do Plano de Investimentoda DAIN para o próximo exercício 2016. 
� Elaboração de Termo de Referência da DAIN. 
� Reunião com a Empresa Malta, Dain e Dccc para definição do sistema de 

cobrança implementado para utilização da empresa terceirizada de Callcenter. 
� Realizada vídeo conferencia entre Procenge(Marcos Tulio, Elba e Leni), 

Caerd(DAIN e DCCC) e Empresa Malta para definição do layout para 
implantação de sistema de cobrança pela Empresa Malta. 

� Reunião junto a divisão de cobrança - DCCC para definição de parâmetros de 
parcelamento e pagamento via  cartão de credito das faturas de água. 

� Ajuste do de lançamentos integrados entre Pirâmide X RH3. 
� Sistema Pirâmide: 
 - Solicitação de Licença do Software Pirâmide Vision 
 - Transferência no modulo Ativo do bem da Hp 400 de tombamento 14411 a 
pedido do Almoxarifado. 
 - Atualização da versão do sistema Pirâmide para migrador 61 
 - Levantamento e entrega de equipamentos inservíveis junto ao Almoxarifado. 
 - Tramitação de processos pendentes da DFOF, SUFI, DTOE, SUREG-RM. 
 - Configuração do pc e envio da Dirf JUL 2015. 
 - Instalação Sicalc para Divisão de Auditoria 
 - Inclusão no Pirâmide dos funcionários do SAE de Presidente Médici 
 - Alteração de NDO de materiaispermanentes em conjunto com a Contabilidade. 
� Configuração do aplicativo de mensageria corporativa SPARK em todos os 

computadores da rede lógica de dados. 
� Configuração e suporte à rede lógica de dados e segurança dos acessos. 
� Gerenciamento de back´up de dados e manutenção aos servidores de banco de 

dados. 
� Manutenção aos equipamentos: PC´s, notebook´s eimpressoras. 
� Configuração e acesso para a empresa Malta – contratada para realizar o 

processo de cobrança para a Caerd, para a troca de dados entre as duas 
empresas. 

� Participação na reunião do Ministério das Cidades para assuntos referente as 
empresas de saneamento de utilizando o sistema GSAN. 

� Acompanhamento e elaboração de Pareceres aos processos em da DAIN em 
licitação. 

� Acompanhar, analisare suporte nas customizações dos Sistemas Integrados de 
Gestão Comercial – Gsan e Empresarial- Pirâmide. 

� Expansão da rede lógica de dados para atender o prédio da engenharia e PAC. 
� Restabelecimento do serviço do portal NFe para emissão de notas fiscais 

eletrônicas de transferência emitida pela Caerd. 
� Suporte e configuração de acesso a Internet. 
� Abertura e encerramento de ocorrência de usuários junto aos sistemas comercial 

e administrativo. 
� Configuração de e-mail e segurança de acessos no servidor Proxy. 
� Instalação e configuração do servidor e licenças do software de Gestão 

Eletrônica de Documentos. 
 

 



 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

AV. PINHEIRO MACHADO, 2112 – Bairro São Cristovão – PORTO VELHO-RO – CEP.76.804-046 
FAX (0XX69) 3216-1728 – TELEFONE (OXX69) 3216-1712 – 0800-647-1950 

Site: www.caerd-ro.com.br Email: pre@caerd-ro.com.br 

         

21 

 

3 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS-SUGP 

A Superintendência de Gestão de Pessoas possui atribuições de caráter 
residual, sendo que todas as demandas não supridas pela Divisão de Desenvolvimento 
de Pessoas-DGDP e Divisão de Administração de Pessoas-DGAP são atendidas pela 
Superintendência.  

 As atividades, aqui desempenhadas, são as mais variadas possíveis, já que 
qualquer problemática apresentada relacionada ao gênero pessoal é de incumbência 
desta SUGP, tais como Empregados, servidores ocupantes de Cargo de 
Assessoramento Superior, Estagiários dentre outros. 

 Nesta Superintendência há um dispêndio considerável para fornecer lastro 
probatório à Superintendência Jurídica - SJUR -, visando o êxito nas demandas 
judiciais apresentadas a esta Companhia. Destaca-se, também, a participação de 
prepostos indicados para realização de audiências realizadas. 

 Há de se observar as questões judiciais referentes ao Concurso Público 
realizado por esta Companhia que teve seu termo a quo em Dezembro de 2012, sendo 
que algumas resultaram em posse por determinação judicial. Dentre as demandas 
ajuizadas, no corrente ano, têm-se as do SINDUR, FGTS, HORAS EXTRAS, 
REINTEGRAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, DANO MORAL, TRANSPOSIÇÃO, 
SANTANDER, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, dentre outras. 

Ocorre o atendimento, na integralidade, de requerimentos e requisições dos 
mais diversos órgãos integrantes da administração pública, tais como o Tribunal de 
Contas do Estado de Rondônia, Ministério Público de Rondônia o Departamento da 
Polícia Federal de Rondônia, Delegacias de Polícia Civil e Ministério do Trabalho e 
Emprego e etc. 

3.1 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS – DGAP 

A Divisão de Administração de Pessoas é responsável pela elaboração 
da Folha de Pagamento de todos os empregados da empresa, incluídos tanto os 
servidores efetivos quantos os comissionados e diretoria. Tais atividades são mensais 
e rotineiras, seguindo o padrão: 

• Dia 02 do mês anterior: entrega dos avisos de Férias e Licenças Prémio 
do mês subseqüente; 

• Dia 26 do mês anterior: importação dos batimentos no relógio eletrônico 
de ponto e entrega dos espelhos de ponto; 

• Dia 05 do mês: último dia para recebimento de informações para a folha 
de pagamento; 

• Até dia 10 do mês: elaboração e inserção de informações na folha, como 
horas extras, portarias, adicionais, atestados, diárias etc; 
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• Dia 15 do mês: pagamento dos empregados; 
• Dia 23 ou 24: calculo dos encargos legais e posterior trâmite dos seus 

respectivos processos (INSS, IRRF e FGTS) 
• Dia 25 do mês: elaboração da folha do Passivo Trabalhista; 
• Dia 30 do mês: emissão dos relatórios para os processos que são de 

responsabilidade dos recursos humanos e posterior trâmite para 
pagamento, são eles: 

o 509/15 – Contribuição Sindical 
o 118/015 – Vale Transporte 
o 120/015 – Arca Porto Velho 
o 117/015 – SENGE 
o 124/015 – SINDUR 
o 099/051 – Contribuição IPERON 
o 617/07 – UNIMED/Ariquemes 
o 548/03 – UNIMED /CDL 
o 257/06 – ASPER/SINDSAUDE 
o 339/03 – AMERON 
o 278/06 – DAYCOVAL 
o 098/044 – Consignados CAIXA 
o 1219/06 – FGTS parcelamento 
o 666/015 - SODEXO 
o 288/014 – Devolução Santader 
o 815/015 – Contribuição SINDSAUDE 
o 839/015 – FOPA 

 

Além dessas, a referida divisão supriu todas as demandas no que diz 
respeito a solicitações diversas dos empregados, como regularização de cadastros, 
impressão de contra cheques, fichas financeiras, cópias de documentos da pasta 
funcional, impressão do comprovante de rendimentos, confecção e elaboração de 
margens para empréstimos consignados, cálculos dos valores a restituir do caso 
Santander entre outros. 

Nossa divisão também é responsável no começo do ano de 2015 pela 
elaboração da DIRF e RAIS, bem como a abertura e tramitação do processo da 
Contribuição Sindical Patronal. 

No ano de 2015, foram feitos 38 desligamentos, variando entre rescisões 
a pedido, por justa causa e iniciativa do empregador. Sendo necessário para essas a 
abertura de processos específicos, pedidos de exames demissionais e homologações 
da delegacia regional do trabalho ou no sindicato. Algumas dessas homologações 
tiveram que ser feitas no interior do estado, nesses casos havendo a necessidade de 
um empregado da divisão se deslocar para a localidade mais próxima do empregado 
desligado. 
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INDICADORES DE PESSOAL 

- Evolução do Quadro de Pessoal (2010 A 2015) 

Nos gráficos, demonstra-se a evolução do Quadro de Pessoal da 
Companhia, dando ênfase a partir de 2013 quando iniciaram as contratações oriundas 
do concurso publico e cargos comissionados. 

 

 

- Evolução da Folha de Pagamento – 2010 a 2015 

No decorrer do período e na contratação de pessoal para compor o 
quadro de funcionários durante o período de 2010 a 2015, tendo ainda a reposição 
salarial e a inclusão de comissionados, temos o seguinte gráfico: 

 

  Nas despesas com pessoal estão computados, além do Salário Normal, 
os Encargos Sociais, Benefícios adquiridos e Acordados, Tickt Alimentação, Plano de 
Saúde, Outros Benefícios e Rescisões Contratuais que foram registrados em cada 
exercício. 

 

3.2 - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS – DGDP 

O órgão supracitado possui atribuições genéricas, ou seja, atende as mais 
diversas questões apresentadas.  
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Há o auxílio à folha de pagamento no que tange aos convênios 
celebrados com esta Companhia, que possuem desconto em folha, tais como UNIMED, 
AMERON e etc. Ocorre, aqui, o acompanhamento pormenorizado do processo analítico 
da UNIMED ARIQUEMES, sendo que prestamos toda a assistência relacionada a tal 
convênio médico sem abdicar do auxílio necessário à folha de pagamento. 

Esta divisão integrante da Superintendência de Gestão de Pessoas 
desenvolve, também, o acompanhamento detalhado de todos os benefícios 
previdenciários definidos em lei e aqueles previstos no acordo coletivo (que também 
possui status legal) celebrado entre esta Companhia e o SINDUR. 

Os processos de estagiários e menores aprendizes são de gestão deste 
órgão e é realizado o acompanhamento detalhado de toda sua tramitação e 
providências, tais como certificação de nota fiscal eletrônica, admissão de estagiários e 
menores aprendizes, assim como seus desligamentos, elaboração de folha de 
pagamento, análise das freqüências e movimentações. 

A função primordial deste setor é o desenvolvimento de pessoas, assim 
sendo, há a adoção de medidas visando tal fim. Dentre elas estão os mais diversos 
cursos de capacitação voltados para os empregados desta empresa, bem como a 
realização de eventos visando à orientação necessária sobre assuntos corriqueiros e 
significantes pertinentes ao ambiente de labor. 

É prestado diariamente atendimento pessoal às necessidades dos 
colaboradores desta Companhia, sendo que a cada dia nos é apresentadas novas 
problemáticas. 

 

ATIVIDADES DO SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM 
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. 

Quanto às ações desenvolvidas pelo SESMT/CAERD no corrente ano, a 
mesma teve as seguintes atividades exercidas: 

� RENOVAÇÃO DE 55 LAUDO DE INSALUBRIDADE  

� RENOVAÇÃO DE 55 - LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE  
TRABALHO – LTCAT 

� RENOVAÇÃO DE 55 - LAUDO DE PERICULOSIDADE 

� ELABORAÇÃO E IMPLANTACAO DO LAUDO DE PERICULOSIDADE PARA 
ATIVIDADES EM MOTOCICLETA  

� RENOVAÇÃO DA CIPA DE JI-PARANA 
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� ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFENCIA E ACOMPANHAMENTO DO 
CURSO DE OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA 

� REALIZAÇAO DE CURSO DE KIT DE EMERGENCIA E MASCARAS 
AUTONOMA PARA VAZAMENTO DE CLORO CASOSO NA CAERD DE 
PIMENTA BUENO, PRESIDENTE MEDICE, JI-PARANA, JARU, ARIQUEMES; 

� ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O 
FUNCIONARIOS DA CAERD 

� ENTREGA DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIO DA CAERD 

� SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DA CIPA; 

� SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DE APLICAÇÃO DE VACINA DA GRIPE AOS 
TRABALHADORES DA CAERD EM TODO ESTADO; 

� REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA OS 
FUNCIONARIOS DA AREA OPERACIONAL DE PORTO VELHO COM A 
PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE POLICIA DE TRANSITO DE PORTO VELHO; 

� RELIZAÇÃO DE PALESTRAS DA SAUDE DA MULHER PARA AS 
FUNCIONARIAS DA CAERD DE PORTO VELHO; 

� VISTORIA DE SEGURANÇA NA UNIDADE DA CAERD DE NOVA MUTUM E 
JACI PARANA; 

� ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAL EM CAMPO COMO 
GRANDES VAZAMENTOS E CONSERTOS DE ADUTORAS; 

� ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES PISCOLOGICA DOS 
FUNCIONARIOS COM DEPENDENCIA QUIMICA; 

� REALIZAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO MEDICOS DOS 
TRABALHADORES DA CAERD; 

� ABERTURA DE PROCESSO Nº 1331/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MASCARAS 
PARA ATIVIDADES COM PRODUTOS QUIMICOS AOS FUNCIONARIOS DA 
ETA; 

� ABERTURA DE PROCESSO Nº 682/2015 PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES 
PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DA CAERD 

�  ABERTURA DE PROCESSO Nº 1032/2014 PARA AQUISIÇÃO EVENTAIS 
PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DA CAERD QUE TRABALHAM COM 
PRODUTOS QUIMICOS;  
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� ABERTURA DE PROCESSO N° 797/2015 PARA AQUISIÇÃO 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TODOS OS 
FUNCIONARIOS DA CAERD;  

 

- Evolução de Acidente de Trabalho – 2015 

 No exercício, a CAERD registrou 16 acidentes de trabalho, conforme 
demonstramos no gráfico abaixo: 

Acidentes de Trabalho em 2015 

0

1

2

3

4

QUANT 1 3 2 2 0 1 1 1 1 3 0 1

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JULH AGO SET OUT NOV DEZ

 

 

- Evolução de Atestados Médico - 2015 

  Quanto ao tratamento dos dias considerados justificados devido a doenças dos 
funcionários, foram registrados 794 atestados médicos, com um total de 3.460 dias justificados, 
tendo um valor total anual de R$ 576.670,00 (Quinhentos e setenta e seis mil, seiscentos e 
setenta reais), conforme demonstramos abaixo: 

Atestados médicos em 2015  

DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Qd Funcionários 66 53 56 76 73 67 64 67 79 95 50 48

Dias Pedidos 241 224 222 342 331 364 247 355 363 404 193 174

Valor R$ 36.439 35.386 34.124 51.830 56.091 64.884 45.570 63.789 59.351 67.913 27.827 33.466
 

 

4 - SUPERINTENDÊNCIA FINANCEIRA-SUFI 

O presente relatório fornece informações consolidadas até o final do 
exercício de 2015. Neste período algumas atividades importantes e inerentes à área 
foram desenvolvidas, conforme relato a seguir: 
 

1. A CAERD, até o período informado, apresenta o Contas a Pagar registrado na 
Divisão de Operações Financeiras – DFOF num total de R$ 704.273.232,28 
Milhões (Seiscentos e quatro milhões, duzentos e setenta e treis mil, 
duzentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), sendo este montante 
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corrigido no valor de R$ 869.458.256,94 (Oitocentos e sessenta e nove 
milhões, quatrocentos e cinqüenta e oito mil, duzentos e cinqüenta e seis 
reais e noventa e quatro centavos). Este total está dividido da seguinte forma: 

 

 

 

 

2. Houve depuração da Dívida Tributária, constante em aberto no âmbito da 
Receita Federal do Brasil – RFB e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – 
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PGFN realizada pela Consultoria Financeira da Fundação Getúlio Vargas – 
FGV. Do total depurado R$ 67 Milhões, até a presente data, foram considerados 
indevidos pela consultoria financeira. A Divisão de Contabilidade – DFCB 
encaminhou o relatório à RFB com a solicitação de baixa dos débitos, 
entretanto, a RFB informou a CAERD que os débitos questionados 
encontravam-se no âmbito da PGFN. Assim, a DFCB encaminhou os trabalhos 
da FGV ao Núcleo Jurídico da PGE na CAERD para tratamento do caso; 

 

3. No exercício de 2015 foi efetivada a mudança do Gerente de Contabilidade na 
DFCB, como parte dos trabalhos de liderança das atividades contábeis e na 
busca da melhoria do desempenho financeiro. O fato marcante na implantação 
das primeiras atividades desempenhadas foi à adequação dos registros 
documentais dentro do período de competência, conforme exigência da Lei n.° 
6.404/76; 

 
4. Ainda, neste exercício, a Divisão de Controle Interno – DFCI apurou/analisou o 

total de 4.968 (quatro mil, novecentos e sessenta e oito) processos 
administrativos divididos da seguinte forma: 
 

 

 

5 - SUPERINTENDÊNCIA JURIDICA-SJUR 

Durante o exercício foram desenvolvidas atividades inerentes a esta 
Superintendência como podemos observar nas informações a seguir: 

 
 

•  Ações Trabalhistas Terceirizadas divididos pelos processos das empresas J.  
Dionizio Costa da Silva - ME; SO Construções e Comercio L tda; Embraser 
Services Eirelli - EPP; Hidronorte Construções Ltda; J.  E. Paulino da Costa 
Ind. Comércio e Serviços Ltda; Fenix Construções Elétricas e Multiservice 
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Ltda - ME, que perfazem um montante R$ 1.769.227,75 (Um milhão  e  
setecentos   e  sessenta   e  nove  mil  e duzentos  e vinte e sete reais e 
setenta  e cinco centavos). 

 
•  Ações Trabalhistas dos Empregados da CAERD perfazendo um montante de 

R$ 1.787.427,26 (um milhão e setecentos  e oitenta  e sete mil e 
quatrocentos e vinte e sete  reais e vinte e seis centavos). 

 
•  Controle das ações de Cobrança dos Órgãos Públicos Municipais. 
 
•  Ações Cíveis ate Dezembro de 2015, perfazendo um montante atual de R$ 

18.144.525,51 (dezoito  milhões  e cento  e  quarenta  e quatro  mil e 
quinhentos  e vinte e cinco reais e cinqüenta  e um centavos). 

 
6 – SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO-SUPL 

 
PROJETO DE WORKSHOP DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO 

 
A equipe da Superintendência elaborou os projetos do Planejamento 

Estratégico e Monitoramento das Metas Organizacionais tendo como objetivo 
assegurar a efetividade das ações da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – 
CAERD, durante o exercício de 2015. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO 
 

O monitoramento das ações em 2015, foi realizado bimestralmente. Em 
Porto Velho foram feitas reuniões com as Superintendências e Divisões em todos os 
bimestres e com as SUREG’S do interior do estado, solicitando e recebendo as 
informações via e-mail, sobre a evolução das ações.  
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No segundo bimestre, a equipe de monitoramento foi ao interior para 
monitorar as ações e ainda para fazer palestra sobre Administração do Tempo e 
apresentar o sistema GEPLANES e o PORTAL DA GESTÃO. Onde além de falar 
sobre as vantagens, demos orientações quanto à operacionalização.  
 

Nos demais bimestres, para atualização das informações, foi dado 
seqüência às reuniões com as Superintendências e Divisões da capital e com as 
SUREG’S, através das informações recebidas via e-mail 

 

                                                                         
                                           Workshop Planejamento                              Equipe de monitoramento e membros da SUREG-RG 

 

              
          Equipe de monitoramento e membros da SUREG-RO                   Equipe de monitoramento e membros da SUREG-RJ 

 
SOFTWARE GEPLANES 
 

O software GEPLANES - Gestão de Planejamento Estratégico é um 
sistema, criado para orientar as ações do Planejamento Estratégico, constitui uma 
ferramenta fundamental para os gestores planejar e monitorar suas iniciativas, a SUPL 
junto com a DAIN parametrizaram o software para ser utilizado na CAERD.  
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O Geplanes é um software público, disponível no portal do Governo 

Federal, desenvolvido para ser utilizado como Instrumento de Gestão Estratégica em 
organizações públicas ou privadas. Suas funções se aplicam desde a fase do 
planejamento até a execução estratégica, possibilitando o monitoramento do 
desempenho organizacional de ponta a ponta. 

 
 
Demonstração das abas do software GESPLANES. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro ainda do software GEPLANES existe na aba Relatórios no Painel 
de Controle na Gestão à vista os faróis na cor verde, amarela e vermelha que irão 
sinalizar o desempenho dos indicadores propostos. 
 
SOFTWARE PORTAL DA GESTÃO 
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O software Portal da Gestão é um sistema que tem como objetivo 

acompanhar o desempenho da Companhia através de indicadores.  
 
 
IMPLANTAÇÃO DOS INDICADORES ORGANIZACIONAIS  
 

  
A Superintendência de 
Planejamento estabeleceu os 
Indicadores Organizacionais, 
tendo em vista o monitoramento 
das ações da Companhia. 
 
 
 
ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO  
 

As orientações quanto à elaboração e/ou os 
ajustes nos planos de ação de cada Unidade 
Organizacional tem sido apresentado nos Workshop 
de Planejamento Estratégico. 

 
 

 
 

 
AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO-SUPL 

 
1-Elaboração do Relatório de Prestação de Contas das ações planejadas e 

efetivamente em atendimento à solicitação do TCE; 

2-Elaboração do relatório EBITDA/2015 das SUREG"s demonstrando a evolução 
das mesmas quanto aos principais indicadores definidos. 

3-Elaboração dos Planos de Metas e Investimentos atualizados para 2015 dos 
Sistemas de Abastecimento de Água de Urupá, Mirante da Serra, Ministro Andreazza, 
Nova Mamoré, Parecis, São Felipe, Castanheiras, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste,  
Costa Marques e Seringueiras, Guajará Mirim, Cujubim, Cacaulandia, Cerejeiras, 
Corumbiara,Cabixi, Pimenteiras, Monte Negro, Nova União, São Miguel, Alto Paraíso e 
Santa Luzia. 

4-Elaboração do Plano de Metas e Investimentos para implantação do sistema de 
esgotamento sanitário da cidade de Urupá; 
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5-Participação da Superintendente em reunião do Conselho de Administração para 
aprovação da proposta de revisão tarifária/2015. 

6-Montagem das tabelas do passivo trabalhista referente a prestação de contas 
solicitado pelo Juiz, em colaboração à Superintendência de Gestão de Pessoas - 
SUGP; 

7-Preenchimento da tabela de Indicadores de Gestão solicitado pela AESBE 
atendendo à solicitação da DAF; 

8-Participação em reunião sobre a Perícia de Pimenta Bueno na sala da SUEN e 
com a adv. Alessandra de São Paulo; 

9-Montagem, alimentação e envio dos formulários do SNIS; 

10-Apresentação do EBITDA para as Superintendentes da SUREG-RA e SUREG-
RG; 

11-Participação nas reuniões da Diretoria com as SUREGS, uma por trimestre. 

12-Participação no workshop de apresentação do trabalho final do contrato da PGE 
com a empresa DIEFRA. 

13-Elaboração dos Relatórios de fechamento dos dois Workshops, o de 
monitoramento dos Planos de Ação das Unidades Organizacionais e do Planejamento 
Estratégico de 2016. 

 
AÇÕES DA DIVISÃO DE CONTROLE ORGANIZACIONAL 

1-Elaboração de Termos de Referência para contratação de empresa para 
realização do Workshop de Planejamento  Estratégico. 

2-Elaboração de Documentos em Geral; 

3-Monitoramento bimestral do Plano de Ação dos Setores; 

4-Elaboração de Relatórios diversos; 

5-Elaboração e Apresentação de Palestras na área de Administração no Workshop; 

6-Elaboração do Projeto Mentoring; 

7-Pesquisa e Implantação do Software Geplanes; 

8-Formatação dos Workshops de Planejamento e Monitoramento das ações 
(elaboração das palestras e outros); 
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9-Realização dos Workshops de Planejamento e Monitoramento em conjunto com a 
SUPL e DPOR; 

10-Estudo e Parametrização do Sistema Geplanes, com orientações da DAIN; 

11-Montagem da Pesquisa de Avaliação do Workshop de Monitoramento através de 
Software SurveyMonkey e Survio; 

12-Visita Técnica ao Sebrae; 

13-Criação do material da Oficina de Formação de Multiplicadores do Projeto 
Mentoring; 

14-Cooperação a outros setores da Companhia; 

15-Capacitação no módulo Portal da Gestão; 

16-Parametrização do Portal da Gestão; 

17-Reunião de Apresentação do Software e Portal da Gestão a Diretoria Executiva; 

18- Realização de treinamento dos Atendentes Comercial; 

19-Aplicação da Oficina de Formação de Multiplicadores do Projeto Mentoring; 

20-Participação no evento Jubileu de ouro do Conselho Regional de Administração; 

21-Participação em curso de formação de Coaching realizado pela FEBRACIS; 

22-Participação no Conselho de Ética. 

23-Consolidação dos Planos de Ação das Unidades Organizacionais para o ano de 
2016; 

24-Inicio da alimentação do Software GESPLANES com os Planos de Ação das 
Unidades Organizacionais para o ano de 2016. 

 
AÇÕES DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO 
 

1-Configuração das contas contábeis no módulo Orçamento do Sistema Pirâmide; 

2-Ajustes e liberações em processos com inconsistências com o Sistema 
Orçamentário; 

3-Resolução de Problemas nos parâmetros do Sistema Pirâmide, nos módulos de 
compras, Contrato e Orçamento; 

4-Elaboração de proposta de Reajuste Tarifário de 2015 junto com a SUPL; 
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5-Colaboração na alimentação do relatório EBITDA das SUREG's; 

6-Análise de processos e AF'S; 

7-Provisionamento de processos de suprimentos de fundos e demais Processos; 

8-Consolidação das Planilhas Orçamentárias das Unidades Organizacionais para o 
ano de 2016; 

9-Análise de Ajustes do Orçamento para 2016 para visualização de possíveis cortes; 

10-Reuniões de análise e definição dos cortes no orçamento de 2016 junto a 
Diretoria para definição de cortes no orçamento de 2016 para fechamento e aprovação; 

11-Formatação do Workshop juntamente com a DPCO e SUPL; 

12-Início da alimentação do orçamento programa de 2016 no módulo Orçamento no 
Sistema Pirâmide. 

Dentro das atividades da Superintendência de Planejamento está a de 
provisionamento dos processos, sendo apresentados através do gráfico abaixo, da 
quantidade dos processos provisionados com diárias, custas e danos morais da justiça, 
e os diversos da área administrativa, operacional e comercial, para prestação de 
serviços e aquisição de materiais, cujo total no exercício foi de 1.919. 
  
 
 
 
 

 
                                                                                   
                            

 
 
 
 

 
7 – DIRETORIA COMERCIAL E DE NEGÓCIOS - DCN 
 

O presente relatório visa demonstrar as atividades planejadas e 
desenvolvidas no exercício de 2015 no âmbito da Diretoria Comercial e de Negócios da 
CAERD, abrangendo as suas Superintendências e suas Divisões. 
 

Serão demonstrados os quantitativos representados pelas ações 
planejadas no tocante a metas estabelecidas no Planejamento Estratégico 2015, 
relativos ao Faturamento e Arrecadação, Ligações Domiciliares, Atendimento ao 
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Público em Geral e Concessões, para que a CAERD alcance o seu equilíbrio 
Econômico e Financeiro tanto almejado. 

 
Não foram medidos esforços para que sejam alcançados as metas 

planejadas, contanto com o esforço da Diretoria colegiada para realização das tarefas 
para melhoria da Companhia e melhoria no atendimento ao público. 

 
Portanto, iremos demonstrar no presente Relatório as seguintes 

informações: 
 
1) – Faturamento e Arrecadação; 
2) – Ligações Domiciliares;  
3) – Atendimento ao Publico; e 
4) – Concessões. 
 
Destacaremos as atividades planejadas e realizadas por Assessorias e 

Superintendências conforme segue: 
 
 
7.1 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL-ASCE 
 
  A Assessoria de Comunicação Empresarial é ligada diretamente a 
Diretoria Comercial e de Negócios, cuja finalidade é assessorar a Diretoria Comercial 

e as demais Unidades Organizacionais na divulgação das ações da empresa nos 
diversos meios de comunicação. 

  No exercício de suas atividades, a ASCE realizou as seguintes ações: 
 

Meta - Divulgar as macro ações da Companhia 
 
Indicador do resultado - Melhorar o Índice de Satisfação do Cliente 
 
Ações proposta em 2015:  
 
I - Dar publicidade as ações comerciais tais como: Tarifa Social - Débito Automático - 
Campanha de Descontos - uso Racional da Água - Doenças de Veiculação hídrica  
 
Como: Através de Campanhas publicitárias - divulgação na página da empresa na 
Internet e parceiros - Através de Banner´s, Cartazes, Folder´s, Panfletos, Cartilhas, 
Manuais do Usuário, Busdoor, Carro de /som e Mídias – Situação da ação: Foi startado 
processo de nº 985/15 para atender todas as demandas da empresa. Em fase de 
licitação. 
 
II - Atualização constante das ações: Postando as informações diárias dos 
acontecimentos no Site da CAERD ou através de Boletins, Facebook e Jornal Mensal - 
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As atualizações estão sendo feitas diariamente, tanto no SITE da empresa, quanto nas 
mídias sociais. 

III - Dia da Água - Fazendo a cobertura da participação da empresa, através de 
Filmagens, fotografias e outros -  Ação realizada. 

IV - Dia do Meio Ambiente - Fazendo a cobertura da participação da empresa, através 
de Filmagens, fotografias e outros – Elaborando o material alusivo, em consonância 
com os demais setores da Companhia - Ação realizada. 

V - Estruturação da Assessoria de Comunicação - Contratação de pessoal como: 
Jornalista. Fotografo e Redator e aquisição de Material e Equipamentos de Fotografia e 
Filmagem - Ação realizada até o momento na contratação do Jornalista. 

VI - Treinamento de Pessoal - Solicitar junto a Superintendência de Gestão de Pessoas 
cursos de atualização da área afim - Ação não iniciada. 

VII - Divulgação das publicidades legais - Através de Jornal de grande circulação - 
Ação realizada em pleno funcionamento. 

VIII - Assinatura de Jornais e Revistas - Assinatura de Jornais e Revistas para 
acompanhamento das publicações - Ação realizada. 

IX - Produzir conteúdo de Comunicação de Não-Mídia - Elaborando o material 
impresso (folderes, cartazes, revistas, informativos), visual (banneres, faixas e 
pôsteres) – Ação realizada. 

X - Veicular as ações da Companhia no site oficial da empresa e nas redes sociais 
(Instagram e Facebook) e em canais streaming de vídeo e áudio - Produzindo vídeos, 
gravando áudios, fotografando as ações e publicando-as nos respectivos meios de 
comunicação – Ação realizada. 

XII – Divulgação das Ações realizadas pela setor de Licitação, tanto nas publicações 
em jornais de grande circulação como no Portal Transparência da Companhia. 

XIII – Acompanhamento como Gestor dos processos 802/14(Material Gráfico) -  
903/11(AESBE) -  1001/14(Publicações Legais). 

 
7.2 – SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES COMERCIAIS-SUCM 

 

A finalidade da Superintendência de Operações Comerciais é 
planejar, coordenar, organizar e controlar as atividades inerentes às operações 
comerciais da CAERD, desenvolvendo suas atividades específicas através das 

Divisões de Operações Comerciais, Suporte ao Atendimento e de Créditos e 
Cobrança. 
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7.3 – SUPERINTENDÊNCIA DE EXPANÇÃO COMERCIAL-SUEC 

 

A finalidade da Superintendência de Expansão Comercial é planejar, 

coordenar, organizar e controlar as atividades inerentes ao crescimento e 

desenvolvimento das políticas de Expansão Comercial da CAERD, desenvolvendo 

suas atividades específicas através das Divisões de Planejamento Comercial, 

Cadastro, Faturamento e Regulação dos Serviços 

 

No exercício de suas atividades, a SUEC realizou as seguintes ações: 

 
7.3.1 – FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO 

   
Execução do Faturamento da Companhia, controlando junto as SUREG´s 

os serviços realizados pela Contratada ENORSUL, no controle das Ocorrências 
encontradas no faturamento junto aos clientes, e o acompanhamento do produto 
vendido através da Arrecadação. 
 

Para 2015 o faturamento foi projetado no valor de R$ 141.447.446,30 
(Cento e quarenta e um milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e 
quarenta e seis reais e trinta centavos), mas, no final do exercício, foram alcançados o 
montante de R$ 138.848.005,02, ou seja, 98,16% do valor planejado, ficando um déficit 
de 1,84% para alcançar a meta, conforme demonstramos no quadros abaixo. 

 

                           Quadro Anual de Metas de Faturamento 

FATURAMENTO 

METAS 141.447.446,30 

REALIZADO 138.848.005,02 

DÉF / SUPERAVIT -2.599.441,28 

(%) -1,84% 

 

 
Quadro Mensal de Metas de Faturamento (Em R$ 1.000,00) 
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Como podemos observar no quadro acima, nos meses de Setembro a 
Dezembro/2015, as metas foram superadas devido ao Reajuste Tarifário incrementado 
em setembro, conforme Resolução de Diretoria nº 018/DIREX/2015 de 27/07/2015, 
onde as tarifas foram reajustadas na média de 15,50%. 

 
Comparando com o exercício anterior, ouve uma melhoria de 9,33% (nove 

vírgula trinta e três por cento) no faturamento anual, conforme abaixo: 
 

FATURAMENTO REALIZADO 

2014 127.003.650,28 

2015 138.848.005,02 

∆ 11.844.354,74 

(%) 9,33% 

No Ranking de Faturamento do que foi Planejado e o Realizado, temos a 
seguinte composição: 

 
RANKING POR SUREG´S FATURAMENTO - 2015 

COLOC SUREG PLANEJADO REALIZADO DIFERENÇA % 

1º SUREG-RIO MADEIRA 45.247.320,16 46.761.492,14 1.514.171,98  103,35  

2° SUREG-RIO JAMARY     17.233.466,03       17.348.143,14  114.677,11  100,67  

3° SUREG-RIO CANDEIAS 12.599.274,68  12.592.441,39  -6.833,29  99,95  

4° SUREG-RIO JARU 12.229.226,20  12.145.245,66  -83.980,54  99,31  

5º SUREG-RIO GUAPORÉ 33.362.215,49  31.312.441,90  -2.049.773,59  93,86  

6º SUREG-RIO MACHADO 20.775.943,74  18.688.240,79  -2.087.702,95  89,95  

- TOTAL 141.447.446,30  138.848.005,02  -2.599.441,28  98,16  

 
 

Para Arrecadação da Companhia, foi planejado o recebimento de 98% do 
valor do Faturamento, mas o que foi alcançado não foi o suficiente para atingir o 
objetivo, ficando em 91,95% (noventa e um vírgula noventa e cinco por cento) do que 
foi planejado, conforme demonstramos abaixo: 

 

 

                        Quadro Anual de Metas de Arrecadação 
ARRECADAÇÃO 

METAS 138.719.300,67 

REALIZADO 127.557.738,99 

DÉF / SUPERAVIT -11.161.561,68 

(%) -8,05% 
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Quadro Mensal de Metas de Arrecadação (Em R$ 1.000,00) 

 
Como podemos observar no quadro acima, apenas no mês de Outubro a 

meta de arrecadação foi superada, considerando as baixas junto aos clientes pagantes 
no sistema comercial. 

  
Comparando com o exercício anterior, ouve uma melhoria de 4,32% 

(quatro vírgula trinta e dois por cento), conforme abaixo: 
  

ARRECADAÇÃO REALIZADA 

2014 122.275.552,32 

2015 127.557.738,99 

∆ 5.282.186,67 

(%) 4,32% 

No Ranking de Arrecadação do que foi Planejado e o Realizado, temos a 
seguinte composição: 
 

RANKING POR SUREG´S ARRECADAÇÃO - 2015 

COLOC SUREG PLANEJADO REALIZADO DIFERENÇA % 

1º SUREG-RIO MADEIRA 44.485.652,36 42.406.293,13 -2.079.359,23  95,33  

2° SUREG-RIO JAMARY 16.888.796,70  15.860.533,92  -1.028.262,78  93,91  

3° SUREG-RIO GUAPORÉ         32.696.808,59     30.034.475,51  -2.662.333,08  91,86  

4° SUREG-RIO JARU 11.984.641,68  10.862.722,26  -1.121.919,42  90,64  

5º SUREG-RIO MACHADO 20.360.424,87  17.994.555,71  -2.365.869,16  88,38  

6º SUREG-RIO CANDEIAS 12.302.976,47  10.399.158,46  -1.903.818,01  84,53  

- TOTAL 138.719.300,67  127.557.738,99  -11.161.561,68  91,95  

Comparando com o que foi Faturado e com o Arrecadado, a CAERD 
recebeu dos Clientes 91,87% (noventa e um vírgula oitenta e sete por cento) do 
faturamento realizado durante o exercício, deixando praticamente um faturamento, ou 
seja, a diferença entre o que foi faturado e o que foi arrecadado é praticamente um 
faturamento mensal, conforme demonstramos abaixo: 
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Faturamento X Arrecadação 2015 

FAT 138.848.005,02 

ARR 127.557.738,99 

∆ -11.290.266,03 

(%) -8,13% 

 

 
Quadro Mensal Comparativo de Faturamento de Arrecadação (Em R$ 1.000,00) 

 

Na composição do Faturamento e Arrecadação realizada por 
Superintendências Regionais, demonstramos no quadro abaixo como ficou a situação 
de cada Superintendência quanto ao Ranking de resultados; 
   
 

COLOC SUREG FATURAMENTO ARRECADAÇÃO ∆ % 
1º SUREG-RIO MACHADO 18.688.240,79  17.994.555,71  -693.685,08  96,29  

2° SUREG-RIO GUAPORÉ 31.312.441,90        30.034.475,51 -1.277.966,39  95,92  

3° SUREG-RIO JAMARY                 17.348.143,14 15.860.533,92  -1.487.609,22  91,42  

4° SUREG-RIO MADEIRA 46.761.492,14 42.406.293,13 -4.355.199,01  90,69  

5º SUREG-RIO JARU 12.145.245,66  10.862.722,26  -1.282.523,40  89,44  

6º SUREG-RIO CANDEIAS 12.592.441,39  10.399.158,46  -2.193.282,93  82,58  

- TOTAL 138.848.005,02  127.557.738,99  -11.290.266,03  91,87  

 
7.3.2 – LIGAÇÕES DOMICILIARES 

 
As ligações domiciliares são implantadas no Sistema GSAN através das 

unidades de Cadastro, sendo observado o desempenho através de Relatórios 
Gerenciais Comerciais, focando o desempenho das localidades quanto ao incremento 
dos clientes ativos para faturamento do produto consumido mediante a instalação ou 
não de medidores (hidrômetros). 
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Para melhoria do Faturamento, foi planejado o número de 163.674 
clientes ativos, cujo resultado final ficou em 150.401, ficando para alcançar a meta 
13.273 clientes ativos, com o percentual atingido de 91,89%, conforme quadro abaixo; 
 

METAS DE LIGAÇÕES ATIVAS - 2015 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

METAS 163.67
4  

163.67
4  

163.67
4  

163.67
4  

163.67
4  

163.67
4  

163.67
4  

163.67
4  

163.67
4  

163.67
4  

163.67
4  

163.67
4  

REALIZAD
O 

146.22
5  

146.77
9  

147.22
5  

147.76
7  

147.85
8  

148.24
5  

148.44
9  

148.76
0  

149.55
1  

150.25
6  

150.31
2  

150.40
1  

∆ -17.449  -16.895  -16.449  -15.907  -15.816  -15.429  -15.225  -14.914  -14.123  -13.418  -13.362  -13.273  

(%) 89,34  89,68  89,95  90,28  90,34  90,57  90,70  90,89  91,37  91,80  91,84  91,89  

 

Na composição das metas de Ligações Ativas por Superintendências, 
temos o seguinte resultado: 

 

METAS DE LIGAÇÕES ATIVAS - 2015 
SUREG´S PLANEJADO REALIZADO ∆  % 

SUREG-RIO GUAPORÉ 39.552 40.329 777 101,96% 

SUREG-RIO MACHADO 26.775 26.414 -361 98,65% 

SUREG-RIO JAMARY 19.290 18.866 -424 97,80% 

SUREG-RIO JARU 16.958 16.112 -846 95,01% 

SUREG-RIO CANDEIAS 13.789 11.127 -2.662 80,69% 

SUREG-RIO MADEIRA 47.310 37.553 -9.757 79,38% 

TOTAL 163.674 150.401 -13.273 91,89% 

Na composição geral de Ligações Ativas e Hidrometradas, a CAERD em 
Janeiro/2015 iniciou com 121.250 ligações com hidrômetros, findando o exercício com 
132.082 clientes com medidores em suas ligações, ou seja, 87,82% de suas ligações 
ativas hidrometradas, faltando a serem instalados 18.319 hidrômetros, conforme 
quadro abaixo. 
 
 

LIGAÇÕES ATIVAS HIDROMETRADAS - 2015 

DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

LIG. 
ATIVAS 

146.225  146.779  147.225  147.767  147.858  148.245  148.449  148.760  149.551  150.256  150.312  150.401  

LIG. 
HIDROM 

121.250  122.505  123.213  123.848  124.945  125.851  126.744  127.765  129.264  130.563  131.260  132.082  

EVOLUÇÃO -24.975  -24.274  -24.012  -23.919  -22.913  -22.394  -21.705  -20.995  -20.287  -19.693  -19.052  -18.319  

% HIDR 82,92  83,46  83,69  83,81  84,50  84,89  85,38  85,89  86,43  86,89  87,33  87,82  
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Na composição das Ligações Ativas Hidrometradas por 
Superintendências, temos o seguinte resultado: 
 
 

LIGAÇÕES ATIVAS E HIDROMETRADAS - 2015 

SUREG´S LIG. ATIVAS LIG. HIDR ∆  % 

SUREG-RIO MACHADO 26.414 25.826 -588 97,77% 

SUREG-RIO CANDEIAS 11.127 10.383 -744 93,31% 

SUREG-RIO GUAPORÉ 40.329 35.617 -4.712 88,32% 

SUREG-RIO JARU 16.112 14.050 -2.062 87,20% 

SUREG-RIO MADEIRA 37.553 30.904 -6.649 82,29% 

SUREG-RIO JAMARY 18.866 15.302 -3.564 81,11% 

TOTAL 150.401 132.082 -18.319 87,82% 

 
 

Comparando com o exercício anterior, ouve um crescimento de 3% (três 
por cento) de ligações ativas no exercício, conforme abaixo: 
 

LIGAÇÕES ATIVAS 

2.014 146.022 

2.015 150.401 

EVOLUÇÃO 4.379 

% 3,00% 

 
Comparativo por SUREG´s 

 
COMPARATIVO DAS LIGAÇÕES ATIVAS – SUREG´S 

SUREG´S 2014 2015 ∆ % 

SUREG-RIO MACHADO 25.000 26.414 1.414 5,66% 

SUREG-RIO GUAPORÉ 38.550 40.329 1.779 4,61% 

SUREG-RIO JAMARY 18.075 18.866 791 4,38% 

SUREG-RIO JARU 15.729 16.112 383 2,43% 

SUREG-RIO MADEIRA 37.310 37.553 243 0,65% 

SUREG-RIO CANDEIAS 11.358 11.127 -231 -2,03% 

TOTAL 146.022 150.401 4.379 3,00% 

 
Com as ligações ativas hidrometradas no exercício, houve uma melhoria 

considerável, cujo percentual chegou a 9,81% (nove vírgula oitenta e um por cento), 
conforme abaixo: 

 
LIGAÇÕES ATIVAS HIDROMETRADAS 

2.014 120.277 
2.015 132.082 

EVOLUÇÃO 11.805 
% 9,81% 
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Comparativo por SUREG´s. 

 
COMPARATIVO DAS LIGAÇÕES ATIVAS HIDROMETRADAS - SUREG 

SUREG´S 2014 2015 ∆ % 

SUREG-RIO JAMARY 12.787 15.302 2.515 19,67% 

SUREG-RIO CANDEIAS 8.983 10.383 1.400 15,58% 

SUREG-RIO GUAPORÉ 31.572 35.617 4.045 12,81% 

SUREG-RIO MACHADO 23.746 25.826 2.080 8,76% 

SUREG-RIO JARU 13.127 14.050 923 7,03% 

SUREG-RIO MADEIRA 30.062 30.904 842 2,80% 

TOTAL 120.277 132.082 11.805 9,81% 

 
 

Com o advento dos serviços de hidrometração, o índice de crescimento 
das ligações ativas e hidrometradas por SUREG´s, aumentou em 5,45% ficando na 
seguinte forma: 
 

ÍNDICE - LIGAÇÕES ATIVAS E HIDROMETRADAS 

SUREG´S 2014 2015 ∆ 

SUREG-RIO CANDEIAS 79,09% 93,31% 14,22% 

SUREG-RIO JAMARY 70,74% 81,11% 10,36% 

SUREG-RIO GUAPORÉ 81,90% 88,32% 6,42% 

SUREG-RIO JARU 83,46% 87,20% 3,74% 

SUREG-RIO MACHADO 94,98% 97,77% 2,79% 

SUREG-RIO MADEIRA 80,57% 82,29% 1,72% 

TOTAL 82,37% 87,82% 5,45% 

 
 
7.4 – CONCESSÕES 
 

No ano de 2015 a Divisão de Concessões realizou visitas aos 43 
(quarenta e três) municípios atendidos pela CAERD com o objetivo de formalizar os 
contratos de programa com aqueles ainda atendidos na precariedade e também efetuar 
a negociação de débitos pendentes dos municípios inadimplentes. 

 
Com a ação realizada, foram fechadas 09 concessões devidamente 

formalizadas com os seguintes municípios: CACAULÂNDIA, CORUMBIARA, COSTA 
MARQUES, CUJUBIM, GUAJARÁ MIRIM, JI-PARANA, NOVA UNIÃO, SÃO FELIPE 
DO OESTE e ALTO PARAÍSO. 
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Ressalta-se que foram iniciadas negociações com outros 15 (quinze) 
municípios, o qual aguardamos aprovação das Leis de autorização para formalização 
da concessão dos mencionados municípios por suas respectivas Câmaras de 
Vereadores. São estes: CAMPO NOVO, CASTANHEIRAS, CEREJEIRAS, ESPIGÃO 
DO ESTE, MINISTRO ANDREAZZA, PARECIS, URUPÁ, SANTA LUZIA, 
SERINGUEIRAS, NOVA MAMORÉ, NOVA BRASILÂNDIA, NOVO HORIZONTE, SÃO 
MIGUEL DO GUAPORÉ, TEIXEIROPOLIS e MIRANTE DA SERRA.  

 
Obteve-se a concordância de todos os municípios mencionados acima 

quanto à concessão de prestação de serviços de água e esgoto pela CAERD, restando 
apenas a aprovação de Lei para assinatura de Contrato de Programa. 

 

 
 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CAERD 
 

Os imóveis ocupados pela CAERD foram individualmente identificados e 
estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para a efetivação da regularização 
dos referidos imóveis. 
 
RELATÓRIO ANALÍTICO COM BASE NAS INFORMAÇÕES EXISTENTES NA SEDE 
DA COMPANHIA. 
 
Imóveis identificados: 205 Unidades. 
Imóveis Regularizados: 25 Unidades. 
Imóveis a Regularizar: 180 unidades. 
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8 – DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL - DTO 
 

O presente relatório tem como objetivo apresentar as principais atividades 

desenvolvidas pela Diretoria Técnica e Operacional e pelas Superintendência de 

Engenharia – SUEN e Superintendência  de  Apoio  Técnico  Operacional  -  SUTO,    

por  meio  de  suas Divisões, sendo elas, respectivamente: Divisão de Planejamento e 

Análise de Projetos – DEAP, – Divisão de Supervisão de Obras – DESO, Divisão de 

Regulação Técnica – DERT, Divisão de Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos – 

DERH, Divisão de Engenharia Eletro Mecânica e Eficiência Energética – DTOE, 

Divisão de Desenvolvimento e Controle Operacional – DTCO e Divisão de Controle da 

Água – DTQA. 

 
 
Para melhor exposição e visualização,  o relatório constitui-se da descrição 

consolidada  de  todos  os  projetos  e  atividades  realizadas  no  ano  de  2015, 

organizado por Divisão. 

 
8.1 - SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA – SUEN 
 

8.1.1 - Atividades desenvolvidas pela Divisão de Regulação Técnica – DRTH 
 

MANUAIS TECNICOS DA 
CAERD 

Número MTC Assunto Situação 
13.00.01.00/2015 Regulamentação referente à elaboração dos manuais técnicos da 

CAERD. 
 

Publicada 
13.00.02.00/2015 Tintas - Medição de espessura de película seca. Publicada 
13.00.03.00/2015 Inspeção    de    aderência    em    revestimento    Anticorrosivos    – 

Procedimento. 
 

Publicada 
13.00.04.00/2015 Composto de Polietileno PE – Determinação do teor de negro de 

Fumo – Método de Negro. 
 

Publicada 
13.00.05.00/2015 Tubos   de   Polietileno   -   Verificação   da  resistência   à   pressão 

hidrostática - Método de Ensaio. 

 
 

Publicada 
13.00.06.00/2015 Teste de flexão por inversão da curvatura em Tubos de Polietileno - 

PE - Método de Ensaio. 
 

Publicada 
13.00.07.00/2015 Tinta poliuretano – Especificações. Publicada 
13.00.08.00/2015 Tinta Alcatrão de Hulha Epóxi Amina - Especificação. Publicada 
13.00.09.00/2015 Tinta Epóxi de Alta Espessura - Especificações. Publicada 
13.00.10.00/2015 Tinta Epóxi Mastic - Especificações. Publicada 
13.00.11.00/2015 Preparo de Superfícies Metálicas Para Pintura – Procedimentos. Publicada 
13.00.12.00/2015 Tubos de polietileno para redes de distribuição, adutoras ou linhas de 

esgoto  pressurizadas.  Definição  de  critérios  complementares  à 
Norma ABNT NBR 15561-Especificação. 

 
 

Publicada 
13.00.13.00/2015 Esquema de pintura para equipamentos e materiais em aço carbono 

ou  ferro  fundido  pintados  e  sujeitos  a  umidade  frequentes  – 
especificação. 

 
 

Publicada 
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13.00.14.00/2015 Composto de polietileno PE - Verificação da dispersão de pigmentos- 
Método de Ensaio. 

 
Publicada 

13.00.15.00/2015 Tubo de Polietileno para ramais prediais de água - Especificações Publicada 
13.00.16.00/2015 Registro  metálico  para  colar  de  tomada ou cavalete em ramais 

prediais de água. – Especificações. 
 

Publicada 
13.00.17.00/2015 Colar  de  tomada  metálico  aplicado  na  derivação  da  rede  de 

distribuição de água em ferro fundido, DEFOFO e fibrocimento, para 
ramais prediais de polietileno DE 20, DE 32 e DE 63. 

 

 
Publicada 

13.00.18.00/2015 Cotovelo    adaptador   metálico    para    ramais   prediais   em   PE- 
Especificações 

 
Publicada 

13.00.19.00/2015 Cavalete – Ligação de Água (DN 20 - Hidrômetro de 1,5 m3/h ou 3,0 
m3/h)- Especificações. 

 
Publicada 

13.00.20.00/2015 Ramal Predial de Água - Diâmetro Externo Nominal de 20 e 32 mm 
em Polietileno – Procedimento. 

 
Publicada 

13.00.21.00/2015 Tê de serviço integrado para ramais prediais de polietileno  de  DE 
20mm e DE 32mm derivados  de tubulações da rede de distribuição 
de  água  de PVC até DN 100mm ou polietileno até DE 110mm- 
Especificação. 

 
 

 
Publicada 

13.00.22.00/2015 Cavalete Simples – Ligação de Água(DN 25 a  200 - Hidrômetro de 5 
m³/h a 6500 m³/h)- Especificação. 

 
Publicada 

13.00.23.00/2015 Adaptador e união de material plástico para tubos de polietileno DE 
20 e DE 32 para ramais prediais – Especificação. 

 
Publicada 

13.00.24.00/2015 Dimensionamento do ramal predial de água, cavalete e hidrômetro – 
Primeira ligação – Procedimento. 

 
Publicada 

13.00.25.00/2015 Dispositivo de medição duplo – DN 20mm – Especificação. Publicada 
13.00.26.00/2015 Dispositivo de medição simples – DN 20. Publicada 
13.00.27.00/2015 Critérios   para   gestão   dos   hidrômetros(exceto   1ª   ligação)   – 

Procedimento. 
 

Publicada 
13.00.28.00/2015 Caixa  plástica  para  unidade  de  medição  de  ligação  de  água- 

Especificação. 
 

Publicada 
13.00.29.00/2015 Instalação  da  Unidade  de  Medição  de  Água  -  UMA  (DN  20  - 

Hidrômetro de 1,5 m³/h e 3,0 m³/h) – Procedimento. 
 

Publicada 
13.00.30.00/2015 Transporte, Movimentação e  Estocagem  das  tubulações de  Fero 

Fundido e PVC – procedimentos. 
 

Publicada 
13.00.31.00/2015 Regulação  de  conformidade  técnica  da  caixa  plástica  para  ser 

utilizada na unidade de medição de água 
Para 

Publicação 
 

 
8.1.2 - Atividades executadas pela Divisão de Gestão Ambiental e de Recursos 

Hídricos – DERH 
 
 ITEM  AÇÕES AMBIENTAIS 

1 Realizou-se uma campanha de monitoramento ambiental nas captações no primeiro semestre/15 
totalizando em 42 localidades enviados a SEDAM 

2 Requereu-se 02 licenças Prévia e de Instalação:  Uma da ETE do conjunto Parque dos Buritis e 
da adutora do Sistema de Rolim de Moura 

3 Renovação da Licença de Instalação de Nova Califórnia 
4 Renovação de Licenças de Operações das seguintes localidades:  Cujubim, Castanheiras, Santa 

Luzia, Guajará Mirim, Nova Mamoré. 
5 Renovação de Licenças de Operação dos sistemas de Seringueiras e Parecis 
6 Solicitação de Outorgas pela Agência Nacional de Águas: Abunã, Guajará Mirim e Extrema ( Em 

conclusão) 
7 Solicitação de Outorga pela SEDAM da localidade de Cujubim 
8 Elaboração do Plano de Controle Ambiental do Residencial Parque dos Buritis, distrito de Nova 

Esperança e da Adutora de Rolim de Moura 
9 Elaborado um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil para licenciamento da 

ETE do Parque dos Buritis 
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10 Realizado palestras na semana da água na ETA em Porto Velho 
11 Realizado 01 palestra na UNIR de Rolim de Moura sobe a Gestão de Recursos Hídricos no 

Estado de Rondônia. 
12 Realizado 02 palestras no Colégio Objetivo de Porto Velho. 
13 Resposta aos Ofícios a pedido da DTO: IBGE, UNIR, Prefeitura de Jaru e SJUR 
14 Elaboração do Termo de Referência para aquisição da Câmara Fotográfica 
15 Elaboração do Termo de Referência para contratação de Laboratório de analises ambientais 

(Efluentes) 
16 Elaboração do Termo de Referência para realização do curso sobre disposição final de lodo da 

ETA e ETE 
17 Elaboração  do  Termo  de  Referência  para  Contratação  de  serviço  de  coleta,  transporte  e 

disposição final dos resíduos produzidos no tratamento de água das ETA de Corumbiara, Jaru e 
São Miguel do Guaporé 

18 Realização de estudo buscando soluções para o problema da captação de água bruta devido a 
redução da vazão no córrego das areias em Nova Brasilândia 

19 Análise dos produtos do macro projeto 1/DIEFRA. 
20 Parecer  Técnico  da  ETE  de  Guajará  Mirim  no  sistema  de  coleta  e  tratamento  de  esgoto 

doméstico por lagoas de estabilização 
21 Análise na documentação enviada da SJUR sobre a multa de descarte do lodo em Jaru e 

solicitado realização de análise de água do rio para concluir o Parecer técnico 
22 Parecer Técnico do sistema de Nova União, sobre denúncia de contaminação por herbicida na 

captação de água 
23 Relatório Técnico de Nova Riachuelo, sobre denúncia de contaminação da água por atividade de 

garimpo 
24 Realizou-se 01 viagem á Brasília para participação de reunião na Câmara Técnica de Recursos 

Hídricos e Meio Ambiente da AESBE. 
25 Realizou-se 01 viagem para a cidade de Ariquemes para participação da implementação do 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Jamari. 
26 Participação no I Seminário de Descentralização da Gestão Ambiental, ocorrido no auditório do 

SENAC, promovido pela SEDAM 
27 Elaboração do Plano de ação e orçamento para o ano de 2016 e Participação do Workshop do 

Planejamento da CAERD. 
28 Elaboração de documentos administrativos tais como: CI, Minuta de Carta, recebimento  e 

envio de e-mail, 
29 Realização da coleta de amostra do lodo gerado no decantador da ETA no município de Jaru 

e envio para o laboratório e análises de efluentes em São Paulo. 

30 Realização de pesquisas bibliográficas no campo do saneamento, meio ambiente, 
legislações, banco de dados da CAERD e de dados públicos. 

31 Participação na elaboração do preenchimento dos formulários de inscrição do 
PRODES/ANA, onde a CAERD participou com as ETES de Jaru e Ji-Paraná. 

32 Visita técnica em campo no canal do igarapé Belmont e acompanhamento de funcionários 
da CPRM para estudo hidrológico ao corpo receptor que irá receber os efluentes tratados da 
ETE do Residencial Parque dos Buritis em PVH. 

33 Capacitação  do  funcionário  Sergio  Carlos  com  o  curso  Planejamento  e  gestão  de  
bacias hidrográficas, oferecidos pela ANA, via EaD. 

34 Participação nas reuniões ordinárias do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, dentre 
os assuntos de maior relevância, está a implementação dos comitês de bacias hidrográficas 
dos rios Jamari, São Miguel-Vale do Guaporé e Rios Branco e Colorado. 

35 Participação  de  reuniões  extraordinária  para  realização  de  seminário  estadual  de  
recursos hídricos na câmara técnica do CRH 

36    Posse no Conselho Municipal da Cidade de Porto Velho 

37    Participação nas reuniões ordinárias e extraordinárias do Concidade. 
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38 Leitura, análise e aprovação do Termo de Referência do Plano Municipal de Saneamento 
Básico de Porto Velho, de acordo com o Regimento Interno do Concidade. 

39 Acompanhamento dos processos de licenciamento ambiental   aproximadamente 65 visitas 
na SEDAM, SEMA e SEMFAZ  para protocolar documentos, receber notificações, acompanhar 
os prazos e as análises técnicas e realizar cobrança dos prazos não cumpridos   e participar 
de reunião com técnicos. 

40 Viagem ao município de Ariquemes em atendimento a CI 018/SUREG-RJ, para vistoriar a área 
de captação do Rio Jamari e fazer coletas de água bruta 

41 Comparecimento a Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, onde 
foi discutida a Política Estadual de Economia Solidária, Política Nacional de Resíduos Sólidos 
com ênfase na inclusão social e produtiva dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

42 Acompanhamento  da  assessoria  jurídica  em  reunião  com  a  1ª  Promotoria  de  Justiça  
de Ariquemes no dia 29/01, juntamente com o Engenheiro Renato Victorazo, para tratar de 
assunto referente a ampliação do cemitério São Sebastião 

43     Participação na Reunião de trabalho Pré-cheias 2016, no dia 03/12 no auditório do SIPAM 

44 Posse e participação na CIPA, realização de curso, reuniões ordinárias e realização de 
vistoria para verificar as condições de ergonomia, saúde e segurança de trabalho nas 
unidades em P. Velho 

45   Licenças recebidas: LO de Pimenteiras, Vale do Paraíso, Monte Negro, Guajará Mirim, O uro  
Preto d‟Oeste, Castanheira, São Miguel. LI de adutora de Rolim de Moura. 

 

46   Outorgas Recebidas: Igarapé Bate-estacas, poços de Pimenteiras. 

47   Acompanhamento de alunos e professores do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da 
Universidade Federal do Mato Grosso, em visita à ETA nova no dia 21/05 

48 Orientação à Coordenadoria de Convênios da Prefeitura de Costa Marques, sobre a 
solicitação de outorga para captação de água do sistema recém implantado do Distrito de São 
Domingos 

  49 Elaboração de  Estudo  de  Impacto  de  Vizinhança  do  sistema  de  Esgotamento sanitário  do 
Conjunto Parque dos Buritis 

  50 Solicitação e recebimento de Certidão de Viabilidade Ambiental do SAE de Candeias do Jamari, 
junto à Secretaria de Meio Ambiente do município. 

  51 Elaboração de Relatórios de Monitoramento Ambiental do 2° semestre de 2014 e 1° semestre de 
2015 

 
 

8.1.3 - Atividades executadas pela Divisão de Planejamento e Análise de Projetos 
– DEAP 
 

ITEM PROJETOS 

1 Elaboração  de  Projeto  da  Adutora  de  Água  Bruta  da  ETA-1  do  Município  de  
Porto 
Velho/RO. 2 Atualização do Mapa de Rede de Distribuição do Sistema de Abastecimento de Água 
do 
Munícipio de Santa Luiza D‟Oeste. 3 Análise da 2ª medição da Obra de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água 
do Distrito de Vista Alegre do Abunã do Munícipio de Porto Velho 

4 Elaboração de Estimativa de Custo para implantação do Sistema de Abastecimento 
de Água do Distrito de Demarcação do Munícipio de Porto Velho 

5 Cotação de itens para as salas (móveis, ar-condicionandos, etc.) para subsidiar a 
planilha orçamentária da Setorização de Porto Velho 
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6 Elaboração de Layout das Salas da Superintendência de Planejamento 

7 Vistoria Técnica na Telhado da Sala de Informática para emissão de Relatório quanto 
a infiltrações das mesmas 

8 Vistoria  Técnica  na  antigas  Sala  do  Jurídico,  localizadas  na  Duque  de  Caxias  
para elaboração reformas  

9 Atualização do Mapa de Rede de Distribuição do Sistema de Abastecimento de Água 
do Munícipio de Corumbiara 

10 Atualização do Projeto de Setorização de Porto Velho. 
11 Relatório  da  PORTARIA  Nº  008/GAB/CSEGG/PAC, cujo  objeto  é  o  Fornecimento 

de Equipamentos e  Materiais, para a  melhoria do  Desempenho técnico e 
Operacional e Redução das Perdas, atendendo ao Plano de Desenvolvimento 
Institucional para a Prestação de Serviços de Água e Esgoto de Rondônia pelo Programa 
de Estruturação de Gestão e Revitalização dos Prestadores Públicos de Serviços de 
Saneamento Básico, conforme contrato de Repasse nº 264.003-
98/2008/MCIDADES/CAIXA. 

12 Reunião PAC, referente à obra de implantação do Sistema de Abastecimento de Água 
– União Bandeirantes/RO.  

13 Resposta ao questionamento do Ministério Público de Ariquemes Referente ao TAC 
da Construção da Loja de Serviços. 

14 Elaboração da Planilha Orçamentária de Assentamento de Estação de Tratamento de 
Água e Levantamento do quantitativo de pintura das unidades operacionais  

15 Elaboração da Termo de Referência para Assentamento de Estação de T ratamento 
de Água e Execução de pintura das unidades operacionais 

 

16 Relatório relativo à Revisão 1 do Produto 4 do Macroprojeto 1 - Componente 1 - Banco 
de Dados  de  Buritis. Esta  revisão atende à  CT  no  05/14  de  17/12/14 da  Comissão 
de Fiscalização encaminhada pelo Ofício 681 da SEGG. 

17 Elaboração de Projeto Estrutural do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito 
de Nova Califórnia, localizado no Munícipio de Porto Velho 

18 Elaboração de projetos sobre: reformas de banheiros; forros das salas com problemas 
de infiltração; iluminação; vedação do  perímetro da  cobertura para sanar o  problema 
de animais no forro, na sede Administrativa da CAERD CR-1. 

19 Elaboração de projeto de acessibilidade interna e externa da unidade operacional do 
CRI, conforme solicitação CI Nº 005/DAAL/2015. 

20 Elaboração de Projeto dos Banheiros da Sede Administrativa da CAERD - CR-1 de 
Porto Velho 

21 Elaboração de Projeto de Ampliação da recepção da Diretoria. 
22 Elaboração de Detalhes Construtivos referente ao Projeto do  Muro de Arrimo área da 

ETA do Munícipio de Costa Marques. 

23 Elaboração Layout das Fachadas das unidades de atendimento da CAERD  

24 Memorial Descritivo da Reforma e ampliação da loja de serviços de Ariquemes. 
 

25 Análise da qualificação técnica das empresas Engeplan Construções LTDA – EPP, Luiz 
Engenharia e Construções LTDA e MJD Construções LTDA referente ao processo 381/015, 
para contratação da Reforma da ETA-1. 

26 Elaboração do layout de Publicidade do Atendimento móvel da CAERD - (ônibus) 

27 Elaboração de Planilha Orçamento para instalação de isolamento acústico na sala da 
Divisão de Informática – DAIN.  

28 Abastecimento de Água do Distrito de Jaci Paraná 

29 Atualização de Cadastro de Rede de Distribuição do Sistema de Abastecimento de Água 
de Ariquemes. 
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30 Elaboração de Layout da para a Sala da CPLMO. 

31 Atualização da Planilha de Orçamentária de Recolacação do telhado da ETA de Ouro Preto 
do Oeste. 

32 Análise e reposta do documento: Parecer Técnico 01/CEPC/2015. 

 33 Elaboração de Relatório Referente ao Processo nº 4592-92.2010.4.01.4100 - AUTO DE 
PENHORA.  DEPÓSITO  E  AVALIAÇÃO  DAS  BOMBAS  DA  CAPTAÇÃO  DO  SANTO 

33          ANTÔNIO 

34 Elaboração  de  Projeto  para  Implatação  do  Sistema  "Hates  Tubes"  do  Sistema  de 
Tratamento de Lodo da ETA de Jaru 

35 Viagem  referente à  análise do  contrato: 266/PGE-2014 –  Implantação do  sistema de 
abastecimento de água no Distrito de Vista Alegre do Abunã/RO (Fiscalização de obras). 

 

36 Análise referente ao contrato: 332/PGE-2014 – Implantação do sistema de 
abastecimento de água do Distrito de União Bandeirantes (segunda medição). 

 
37 Elaboração de projetos de tratamento de lodo das Estações de Tratamento de Águas e 

atualização dos orçamentos desses projetos nos seguintes municípios: São Miguel do 
Guaporé, Jarú, Colorado D‟Oeste, Ouro Preto D‟Oeste, Rolim de Moura, Guajará-Mirim e 
Ji-Paraná. 

38 Elaboração de Parecer Técnico do Projeto da Adutora de Água Bruta – AAB de Alto 
Paraíso. 

39 Elaboração de Relatório de Visita para recebimento do Sistema de Esgotamento 
Sanitário do Bairro Novo, no Munícipio de Porto Velho. 

40 Análise dos documentos “Medição 03” referente ao Projeto de Implantação do Sistema de 
Abastecimento de Água do Distrito de Vista Alegre do Abunã, Município de Porto Velho. 

 

41 Análise dos documentos “Medição 04” referente ao Projeto de Implantação do Sistema de 
Abastecimento de Água do Distrito de Vista Alegre do Abunã, Município de Porto Velho. 

 

42 Atualização do Mapa de Rede de Distribuição da cidade de Machadinho, Ariquemes, Rio 
Crespo, Cacaulândia, Alto Paraíso, Monte Negro, Cujubim, Vale do Anari. 
 

43 Atualização da  Planilha Orçamentária do  Projeto de  Ampliação do  Distrito de  Abunã, 
localizado no Munícipio de Porto Velho 

44 Elaboração de Layout das Salas da SUAE, SUGP e SUPL. 

45 Elaboração do Projeto de Implementação do Sistema Esgotamento Sanitário do Conjunto 
Residencial Parque dos Buritis, localizado no Município de Porto Velho 
 

46 Atualização da Planilha Orçamento do Muro de Espigão D‟Oeste. 

47 Projeto de Ampliação e Reforma da Eletromecânica, localizada na área da ETA-2 de Porto 
Velho. 
 

48 Elaboração de Parecer técnico – DEAP Processo 13/2015 – Referente à similaridade de 
Execução  de  Filtros  lentos  com  Estação  de  tratamento  de  água  nos  municípios  de 
Castanheiras, Estrela de Rondônia e Urupá. 
 

49 Levantamento de dados para Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. 

50 Análise  técnico  nº  48/comissão  de  fiscalização/CSEGG/2015 –  referente  ao  
contrato 286/PGE-2014 credenciamento da empresa Geometria e Construtora LTDA. 
EPP, OS nº 04/2015 datado de 08/01/2015. Análise do Projeto Elétrico de baixa e 
alta tensão da captação do bate-estaca, elaborado pela empresa. 
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51 Viagem para os Distritos de Vista Alegre do Abunã e União Bandeirantes para 
fiscalização da obra da Obra de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água. 

52 Emissão de Parecer Técnico DEAP 014/DEAP referente a supressão e aditivos do 
contrato nº 031/2015 e processo nº 381/15. 

53 Análise  técnico  nº  48/comissão  de  fiscalização/CSEGG/2015  –  referente  ao  
contrato 286/PGE-2014 credenciamento da empresa Geometria e Construtora LTDA. 
EPP, OS nº 04/2015 datado de 08/01/2015. Objeto da análise Planilha Orçamentária do 
Bate Estaca. 

54 Orçamento UTR de Jaru. 

55 Análise e reposta do documento: Processo nº 443/2015, relativo a Execução da Obra 
de Construção do Muro em Alvenaria no Sistema de Abastecimento Independente no 
Bairro COHAB na cidade de Porto Velho. 

56 Análise do contrato Nº 286/PGE-2014, Ordem de Serviço 04/2015 e 05/2015 referente 
a elaboração de projeto de melhorias da captação do Bate Estaca da cidade de Porto 
Velho. 

57 Simulação Hidráulica do Sistema de Abastecimento do Distrito de Extrema (Distrito 
de Porto Velho). 

58 Elaboração de Projeto do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
do Loteamento do Parque dos Tucumãs do Município de Porto Velho 

59 Atualização da planilha orçamentária do processo 515/015 referente a Reconstrução da 
Casa de Química da Estação de Tratamento do Sistema de Abastecimento de Água do 
SAE-008-RA - Ouro Preto SUREG-RA. 

 
8.1.4 – Atividades desenvolvidas pela Divisão de Obras – DESO 

 
 SITUAÇÃO DA ANÁLISE DE PROJETOS 
 PROJETOS ANALISADOS 
 Município Projeto Localização Situação da análise 

Cerejeiras Loteamento Jardim  Eldorado - 
água 

Chácara   -   52,   setor 
chacareiro - 04 

 

Aprovado. 

Cujubim Loteamento Itaúba - água  

Av.     Passáro     Preto, 
Bairro Itaúba 

1ª    análise    concluída    em 
17/08/2015,           aguardando 
revisão do projetista. 

Espigão do 
Oeste 

Loteamento São Francisco II - 
água 

Setor    06    -     Gleba 
Urbana, Rua Santo 
Antônio com Rua dos 
Pássaros, Bairro Jorge 
Teixeira 

 
 
Aprovado. 

Loteamento Villa Flora - água Loteamento Villa Flora, 
Lote  20D  (unificado)  - 
Gleba04 

 
Aprovado. 

Loteamento Jardim Alvorada II - 
água 

Loteamento        Jardim 
Alvorada     II,     Bairro: 
Vista Alegre 

1ª    análise    concluída    em 
16/11/2015,           aguardando 
revisão do projetista. 

Residencial Jardim Palmeiras - 
água 

 
x 

1ª    análise    concluída    em 
22/07/2015,           aguardando 
revisão do projetista. 

Guajará - 
Mirim 

Loteamento Jardim Dona Marta 
- água 

Nas margens   da BR- 
425,    frente    a    sub- 
estação da Eletronorte 

1ª    análise    concluída    em 
15/01/2015,           aguardando 
revisão do projetista. 
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Ji-Paraná Residencial Green Park - água 
e esgoto 

 
 
Sitio Ubirajara 2 - Gleba 
Pyrineos 

Sistema de Abastecimento de 
Água            -            Aprovado 
Sistema de Esgotamento 
Sanitário -1ª análise concluída 
em 12/05/2015, aguardando 
revisão do projetista. 

Residencial Talismã -água Rua     Argemiro     Luiz 
Fontoura, chácara 64, 
setor Nazareth, 2° 
Distrito 

Aprovado. 

Residencial   Rondon - água e 
esgoto 

Lote 115, Secção C da 
Gleba  Pyrineos,  Zona 
Rura 

Aprovado. 

Residencial  Morar  Melhor  II  - 
ETE 

Acesso pela Av. Dorival 
Bernardi, Distrito I 

Aprovado. 

Residencial Capelasso - ETE  
Avenida Edson Lima do 
Nascimento, Bairro: 
Jardim Capelasso 

1ª    análise    concluída    em 
23/09/2015, 2ª análise 
concluída em 01/12/2015 
aguardando revisão do 
projetista. 

Machadinho 
do Oeste 

Residencial Grenville - água Lote 439 (REM) da 
Gleba 2 PA  

1ª análise    concluída    em 
14/10/2015. 

Ministro 
Andreazza 

Residencial            Jardim 
América - água e esgoto 

Lote N°21B2 - Gleba 
05;  
Castro Alves - Bairro: 
Setor Ipocyssara; 
Ministro Andreazza. 

Sistema de Abastecimento de 
Água -  Aprovado 
Sistema de Esgotamento 
Sanitário - 1ª análise concluída 
em 17/04/2015, aguardando 
revisão do projetista. 

Monte 
Negro 

Loteamento Sol Nascente Diversas ruas - Bairro 
Sol Nascente 

Aprovado. 

Ouro Preto Residencial               Park 
Amazonas                       - 
água/retificação 

Lote 05 G, Gleba 15, 
PIC Ouro Preto 

Aprovado. 

Pimenta 
Bueno 

Loteamento  Jardim  Bela 
Vista - água 

Lote 05 G, Gleba 15, 
PIC Ouro Preto 

1ª análise concluída em 
01/06/2015, aguardando 
revisão do projetista. 

Rolim de 
Moura 

Condomínio       Jardim       das 
Palmeiras 

Área de expansão 
urbana, Lote 07- A9, 
Gleba 15, Bairro 
Cidade Alta  

Aprovado. 

Diversos Análise de projetos referente ao 
processo de credenciamento de 
empresas para elaboração de 
serviços de engenharia. 

Diversas cidades do 
estado. 

Processo em andamento. 

Porto Velho Residencial Viena - esgoto Estrada do Guaribu,  
Lote 0100 

1ª análise concluída em 
26/10/2015,  2ª  análise 
concluída  em 11/12/2015 
aguardando revisão do 
projetista. 

Porto Velho Residencial       Orgulho       do 
Madeira/Concepção da Estação 
de Tratamento de Água 

Rua  Ramiro  Barcelos  
s/n, lote 1.680, quadra 
577, setor 33 bairro 
Jardim Santana, na 
zona leste em Porto 
Velho, com acesso pela 
rua Plácido de Castro. 

Aprovado. 
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Porto Velho Residencial Porto Bello - 
ETE 

Rua Ivan Curi, S/N, 
Bairro Jardim Santana 

Aprovado. 

Programa Pró - Moradia Leste I 
- Programa de Habitação e 
Interesse Social - água e esgoto 

Rua Oswaldo Ribeiro, 
s/nº, Bairro Jardim 
Santana 

Aprovado. 

Residencial Porto  Fino - ETE Rua: Alexandre 
Guimarães, Setor 33, 
QD 51B - Centro 

Aprovado. 

Residencial Reserva do 
Madeira - água e esgoto 

Rua Projetada distante 
450m da Av. Rio 
Madeira: Nova 
Esperança 

Aprovado. 

Residencial Portal do 
Guaporé - água e esgoto 

Av. Guaporé,entre a 
Rua Benedito Inocêncio   
e Atlas; Bairro: Três 
Marias. 

Aprovado. 

Residencial  Tropical    - 
água e esgoto 

Rua Maldonado, Bairro: 
Umberto Florêncio 

Aprovado. 

Residencial Garden Club 
- ETE 

Av. Rio Madeira, Lote 
0186 - Qd 505, Setor 
24, Bairro Embratel 

Aprovado. 

Adutora e readequações no 
Sistema de Abastecimento 
Comunidade Novo Engenho 
Velho - água 

Canteiro de Obras 
UHE Santo   Antonio   -  
Zona Rural 

1ª análise concluída em 
09/09/2015, aguardando 
revisão do projetista. 

Conjunto Habitacional Popular -  
Ponte sobre o Rio Madeira   
(DNIT) - água e esgoto 

Rodovia BR 319, Km 
20, sentido Humaitá, 
município de Porto 
Velho 

1ª análise concluída em 
27/02/2015, aguardando 
revisão do projetista. 

Residencial Cristal Calama - 
ETE 

Estrada   Ramal   15   
de Novembro - 
Bairro:Teixeirão. 

1ª análise concluída em 
21/09/2015, 
aguardando revisão do 
projetista. 
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 RECEBIMENTO DE LOTEAMENTOS/CONDOMÍNIOS 

  N°. 
Contrato 

Inicio 
Contrato 

Termino 
Contrato 

  
 Objeto do Contrato  N°. Proc.  Situação  Fiscais 
    
Recebimento              do 
Sistema de Abastecimento 
de Água e        Sistema de 
Esgotamento Sanitário do 
Empreendimento Pró 
Moradia Sul I localizado em 
Porto Velho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1301/14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 

A      Divisão      de 
Supervisão        de 
Obras    -    DESO 
encaminhou        a 
DTO,   minuta   em 
resposta ao  ofício 
referente              à 
solicitação         de 
vistória dos SAA E 
SES                   do 
loteamento       Pró 
Moradia           Sul, 
juntamente     com 
anexo do relatório 
técnico da vsitoria 
realizada.           CI 
N°35/DESO/2015 
datado               de 
12/03/2015. 

Otávio  Belchior; 
Genny Denny e 
Diego Borges. 

Recebimento              do 
Sistema de Abastecimento 
de Água e        Sistema de 
Esgotamento Sanitário do 
Empreendimento Colina 
Park  localizado 
em Porto Velho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1200/15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

Termo                de 
Encerramento   de 
Volume      I      em 
28/10/2015    e    o 
segundo     volume 
apresenta    ultimo 
despacho   datado 
de  29/10/2015,  o 
qual     a     DESO 
solicita               da 
Comissão          de 
Recebimento devidas 
providências 
conforme 
Instrução 
Normativa 
n°1.00.01/2015. 

Diego    Borges, 
Genny    Denny, 
José   Nogueira, 
Adalberto 
Nascimento     e 
Ricardo 
Guarena. 

Recebimento              do 
Sistema de Abastecimento 
de Água e        Sistema de 
Esgotamento Sanitário do 
Empreendimento Bairro 
Novo  localizado 
em Porto Velho. 

 
 
 
 

 
1064/13 

 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 

 
x 

Termo               de 
Recebimento 
Provisório          de 
Esgoto    assinado 
em 25/08/2015   e 
Termo                de 
Recebimento 
Definitivo  do  SAA 
assinado           em 
22/05/2015. 

Claudionor     da 
Silva;        Diego 
Borges; 
Jefferson 
Suarez             e 
Renato 
Victorazo. 
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 RECEBIMENTO DE LOTEAMENTOS/CONDOMÍNIOS 
  N°. 

Contrato 
Inicio 

Contrato 
Termino 
Contrato 

  
 Objeto do Contrato  N°. Proc.  Situação  Fiscais 
    
Recebimento do Sistema 
de Abastecimento de 
Água do Residencial 
Village localizado em 
Cerejeiras. 

 
 
1047/15 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

Em   processo   de 
recebimento, o 
processo foi 
encaminhado para 
SUREG - RG. 

Clovis  Zanchet, 
Fernando 
Falcão e Cícero 
Laurindo. 

Recebimento do Sistema 
de Abastecimento de 
Água  do 
Empreendimento Jardim 
Cidade Alta em Jaru. 

 
 
974/14 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

Encaminhado para 
Comissão          de 
Recebimento. 

Carlos Pilenghy, 
Carlos 
Rebouças        e 
Fernando 
Falcão. 

Recebimento do Sistema 
de    Abastecimento    de 
Água e    Sistema de 
Esgotamento  Sanitário 
do Empreendimento 
Cidade de Todos Lote 01 
em Porto Velho. 

 
 
 
 
 
 
947/14 

 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 

x 

Termo                de 
Recebimento 
Definitivo  do  SAA 
assinado           em 
25/09/2015 e 
Terrmo de 
Recebimento 
Provisório do SES 
assinado           em 
31/08/2015. 

Sérgio  Augusto, 
Genny Denny e 
Diego Borges 

Recebimento do Sistema 
de Abastecimento de 
Água  do 
Empreendimento Ecoville 
em  Ji-Paraná. 

 

 
 
 
737/15 

 

 
 
 

x 

 

 
 
 

x 

 

 
 
 

x 

Termo                de 
Recebimento 
Provisório/Ocupaç 
ão futura assinado 
em 05/10/2015. 

Vagner Zacarini, 
Carlos 
Rebouças        e 
Fernando 
Ribeiro. 

Recebimento do Sistema 
de Abastecimento de 
Água  do 
Empreendimento São 
Francisco II em Espigão 
do Oeste. 

 

 
 
 
726/15 

 

 
 
 

x 

 

 
 
 

x 

 

 
 
 

x 

Termo                de 
Recebimento 
Provisório/Ocupaç 
ão futura assinado 
em 27/10/2015. 

Oalaci,Clovis 
Zanchet           e 
Fernando 
Falcão. 

Recebimento do Sistema 
de    Abastecimento    de 
Água e    Sistema de 
Esgotamento  Sanitário 
do Empreendimento 
Cidade de Todos Lote 02 
em Porto Velho. 

 
 
 
 

 
674/15 

 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 

 
x 

Processo           de 
recebimento     em 
andamento. 

Genny  Denny  , 
Jefferson Willian 
e             Renato 
Victorazo. 
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 RECEBIMENTO DE LOTEAMENTOS/CONDOMÍNIOS 
  N°. 

Contrato 
Inicio 

Contrato 
Termino 
Contrato 

  
 Objeto do Contrato  N°. Proc.  Situação  Fiscais 
    
Recebimento do Sistema 
de Abastecimento de 
Água e    Sistema de 
Esgotamento  Sanitário 
do Empreendimento 
Bosque dos Ipês I e II. 

 
 
 
 
 
663/14 

 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 

x 

Em   processo   de 
recebimento, o 
processo foi 
encaminhado para 
SUREG - RO. 

Carlos Pilenghy, 
Carlos 
Rebouças        e 
Fernando 
Falcão 

Recebimento do Sistema 
de    Abastecimento    de 
Água                            do 
EmpreendimentoSavana 
Park em Jaru. 

 
 
 
654/14 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

Em   processo   de 
recebimento, o 
processo foi 
encaminhado para 
Comissão de 
Recebimento. 

Carlos Pilenghy, 
Carlos 
Rebouças        e 
Fernando 
Falcão 

 
 

 
Recebimento do Sistema 
de Abastecimento de 
Água do 
Empreendimento Parque 
da Amazônia em Porto 
Velho. 

 
 
 
 
 
 
608/14 

 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 

x 

Relatório de 
Vistoria Técnica do 
Empreendimento 
Parque da 
Amazônia, com 
pcom pendências 
mencionadas 
datado de 
14/10/2014, porém 
não houve 
resposta por parte 
do empreendedor. 

 

 
 
 
 
Sérgio Augusto, 
Renato 
Victorazo e 
Diego Borges 

 

 
Recebimento do Sistema 
de Abastecimento de 
Água do 
Empreendimento Bosque 
do Madeira em Porto 
Velho. 

 

 
 
 
 
556/14 

 

 
 
 
 

x 

 

 
 
 
 

x 

 

 
 
 
 

x 

Termo de 
Recebimento 
Definitivo do SAA 
Residencial 
Bosque do 
Madeira, datado e 
devidamente 
assinado em 
22/05/2015. 

 

 
João do 
Nascimento, 
Diego Borges e 
Agapito 
Sobrinho 

 

Recebimento do Sistema 
de Abastecimento de 
Água do 
Empreendimento ParK 
Amazonas em Ouro 
Preto. 

 

 
 
 
546/15 

 

 
 
 

x 

 

 
 
 

x 

 

 
 
 

x 

 
Processo de 
recebimento em 
andamento, 
encaminhado para 
SUREG-RO. 

 
Carlos Pilenghy, 
Luciano 
Carmona e 
Wualace de 
Souza. 
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 RECEBIMENTO DE LOTEAMENTOS/CONDOMÍNIOS 
  N°. 

Contrato 
Inicio 

Contrato 
Termino 
Contrato 

  
 Objeto do Contrato  N°. Proc.  Situação  Fiscais 
    
 

 
Recebimento do Sistema 
de Abastecimento de 
Água do 
Empreendimento 
Tancredo Neves em São 
Miguel do Guaporé 

 

 
 
 
 
1319/14 

 

 
 
 
 

x 

 

 
 
 
 

x 

 

 
 
 
 

x 

 
 

 
Foi emitido Termo 
de Recusa em 
29/09/2015, . 

 

 
Fernando 
Falcão, Carlos 
Pilinhy, Clovis 
Zanchete e 
Fernando Cruz 

 
 
 
Recebimento do Sistema 
de Abastecimento de 
Água do 
Empreendimento Feliz 
Cidade em Ariquemes. 

 
 
 
 
 
510/15 

 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 

x 

Termo de 
Recebimento 
Provisório/ 
Ocupação 
Imediata do SAA 
Residencial Feliz 
Cidade, datado e 
devidamente 
assinado em 
08/09/2015. 

 
 
 
 
Otávio Belchio, 
Sidney Rebelo e 
Antônio Vieira. 

Recebimento do Sistema 
de Abastecimento de 
Água do 
Empreendimento 
Orleans II em Ji-Paraná 

 

 
414/15 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

Termo de 
Recebimento 
Provisório datado 
de 05/11/2015. 

Vagner Zacarini, 
Carlos 
Rebouças e 
Derivaldo 
Lopes. 

Recebimento do Sistema 
de Abastecimento de 
Água do 
Empreendimento Terra 
Nova II em Ji-Paraná 

 
 
394/15 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

Termo de 
Recebimento 
Provisório do SAA 
assinado em 
13/04/2015. 

 

Carlos Pilenghy, 
Carlos 
Rebouças e 
Estavam. 

 

 
Recebimento do Sistema 
de Abastecimento de 
Água e Sistema de 
Esgotamento Sanitário 
do Empreendimento 
Conj. Habitacional Dnit 
em Porto Velho. 

 

 
 
 
 
 
296/15 

 

 
 
 
 
 

x 

 

 
 
 
 
 

x 

 

 
 
 
 
 

x 

Termo de 
Recebimento 
Provisório 
/Ocupação 
Imediata do SAA e 
SES do Conjunto 
Habitacional DNIT, 
datado e 
devidamente 
assinado em 
17/08/2015. 

 

 
 
 
 
Diego Borges, 
Genny Denny e 
Otávio Belchior. 

Recebimento do Sistema 
de Abastecimento de 
Água do 
Empreendimento 
Residencial Veneza em 
Ji-Paraná. 

 
 
 
101/15 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

O Termo de 
Recebimento 
Provisório/Ocupaç 
ão futura foi 
assinado em 
12/08/2015. 

 

Vagner Zacarini, 
Carlos 
Rebouças e 
Marcos 
Carvalho. 
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 RECEBIMENTO DE LOTEAMENTOS/CONDOMÍNIOS 
  N°. 

Contrato 
Inicio 

Contrato 
Termino 
Contrato 

  
 Objeto do Contrato  N°. Proc.  Situação  Fiscais 
    
Recebimento do Sistema 
de Abastecimento de 
Água e Sistema de 
Esgotamento Sanitário 
do Empreendimento 
Porto Madeiro I ao V, 
localizado em Porto 
Velho. 

 
 
 
 
1487/15 

 
 
 
 

x 

 
 
 
 

x 

 
 
 
 

x 

 
 
 
Em processo de 
recebimento 
provisório. 

 

 
Diego Borges, 
Genny Denny, 
Renato 
Victorazo e 
Salustiano. 

Recebimento do Sistema 
de Abastecimento de 
Água e Sistema de 
Esgotamento Sanitário 
do Loteamento Alphaville 
, localizado em Porto 
Velho. 

 
 

 
095/14 

 
 

 
x 

 
 

 
x 

 
 

 
x 

 
 
Processo de 
recebimento em 
andamento. 

 
Diego Borges, 
Agapito 
Pinheiro, 
Enilsom Muniz e 
Ricardo 
Guarena. 

Recebimento do Sistema 
de Abastecimento de 
Água do 
empreendimento 
Residencial Talismã, 
localizado em Ji-Paraná. 

 
 
 
1184/15 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 

 
Processo de 
recebimento em 
andamento. 

 
Carlos Pilenghy, 
Carlos 
Rebouças e 
Marcos Marcelo. 
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 OBRAS EM EXECUÇÃO 
  N° do 

Proc. 
 N° do 
Contrato 

 Início do 
Contrato 

 Término do 
Contrato 

  
 Objeto do Contrato  Situação  Fiscais 
    
Solicitação para o projeto 
de construção do Booster 
na ampliação de rede de 
distribuição no sistema de 
abastecimento de água 
de Ouro Preto. 

 
 
 
 

163/14 

 
 

 
011/2014- 
CAERD 

 
 

 
04/08/201 

4 

 
 
 
 

04/11/2014 

Obra 
concluída( 
Aguardando 
prazo para 
emissão do 
Termo de 
Recebimento 
Definitivo). 

 
Otávio 
Belchior, 
Fernando 
Falcão e 
Carlos 
Pilenghy . 

Contratação de empresa 
de Engenharia para 
execução da Obra de 
ampliação da loja de 
serviços do Sistema de 
Abastecimento de Água 
da cidade de 
Ariquemes/RO. 

 
 
 
 

188/14 

 
 

 
006/2014 
- CAERD 

 
 
 
 

x 

 
 
 
 

x 

 
 

 
Obra 
paralisada. 

 
América 
Maria, 
Diego 
Borges e 
Genny 
Trivério 

Solicitação para 
contratação de empresa 
de engenharia para 
execução de obra de rede 
de drenagem para 
escoamento das águas 
previamente servidas das 
lavagens dos tanques da 
Estação de Tratamento 
da cidade da Cerejeiras. 

 
 
 
 
 

312/13 

 

 
 
 
 
062/2013- 
CAERD 

 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
Obra concluída. 

 

 
Carlos 
Pilenghy, 
Cícero da 
Silva e 
Sabino 
Ferreira 

Solicitação para serviços 
de engenharia,para 
melhorias nos filtos e 
decantadores da Estação 
de Tratamento de Água 
ETA I do Sistema de 
Abastecimento de Porto 
Velho/RO. 

 
 
 
 

381/15 

 
 

 
031/2015- 
CAERD 

 
 
 
 

x 

 
 
 
 

x 

 
 

 
Obra 
paralisada. 

 
Renato 
Victorazzo 
, Jefferson 
Willian e 
Jeferson 
Suárez 

Solicitação para 
contratação de empresa 
de Engenharia para 
construção das obras 
salas para equipe da 
coordenadoria estadual 
de insfraestrutura do 
programa de aceleração 
do crescimento - PAC. 

 

 
 
 
 

854/12 

 
 
 
 
017/2013- 
CAERD 

 
 
 
 
26/06/201 

3 

 

 
 
 
 

x 

 

Obra 
paralisada, a 
contratada foi 
notificada via 
carta para 
compareciment 
o e reinício da 
obra. 

 

 
Renato 
Victorazzo 
, America 
Maria e 
Marcos 
Andrade 

Solicitação para 
contratação de empresa 
especializada em 
perfuração de poço 
tubular profundo com 
serviços complementares 
para abastecer o 
Residencial Cidade de 
Todos IX - PMCMV - lote 
03 no Bairro Socialista 
PVH. 

 

 
 
 
 
 

201/14 

 
 
 
 
 
021/2015- 
CAERD 

 
 
 
 
 
24/09/201 

5 

 

 
 
 
 
 

24/03/2016 

 
 
 
 
 
Obra em 
andamento. 

 
 
Genny 
Denny, 
Sergio 
Ramos e 
Youssef 
Ali 
Kassem. 
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 OBRAS EM EXECUÇÃO 
  N° do 

Proc. 
 N° do 
Contrato 

 Início do 
Contrato 

 Término do 
Contrato 

  
 Objeto do Contrato  Situação  Fiscais 
    

Solicitação para 
contratação de empresa 
especializada para 
realização de obra de 
substituição das cortinas 
do floculador da Estação 
de Tratamento do 
Sistema de Colorado do 
Oeste. 

 
 
 
 
 

171/14 

 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 

x 

Termo de 
Referência 
atualizado pela 
DESO, 
aguardando 
abertura do 
segundo 
volume para 
encaminhamen 
to de processo. 

 
 
 
 
 

x 

 

 
Implantação do SAA do 
distrito de Vista Alegre do 
Abunã, município de 
Porto Velho/RO. 

 
 
01.1301 
.00190- 
00/2014 

 
 
 
266/PGE- 

2014 

 
 
 
29/09/201 

4 

 
 

 
29/09/2015 

 
 
Obra em 
andamento(8ª 
medição). 

Genny 
Denny, 
Diego 
Borges, 
Jeferson 
Suárez e 
Zuleide. 

 

 
Implantação do SAA do 
distrito de União 
Bandeirantes, município 
de Porto Velho/RO. 

 
 
01.1301 
.0089- 

00/2014 

 
 
 
332/PGE- 

2014 

 
 
 
29/12/201 

4 

 
 

 
29/12/2015 

 
 
Obra em 
andamento (4ª 
medição) 

Genny 
Denny, 
Diego 
Borges, 
Jeferson 
Suárez e 
Zuleide. 

Desenvolvimento do 
projeto báscio e 
executivo, execução de 
obras e serviços de 
engenharia,realização de 
testes, pré operação 
assistida e todas as 
demais operações 
necessárias e suficientes 
para implantação dos 
SES da cidade de Porto 
Velho-RO, sistema Sul. 

 
 
 
 
01.1301 
.00106- 
00/2014 
/SEPLA 
N/RO 

 
 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 
 
Elaboração de 
projeto básico 
em andamento. 

 
 
Genny 
Denny, 
Diego 
Borges, 
Roslaina 
Oliveira e 
Wilton 
Ferreira. 

 
 
 
8.2 – SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL-SUTO 
 

8.2.1 - Atividades executadas pela Divisão de Desenvolvimento e Controle 
Operacional-DTCO 
 

Foram visitadas 06 (seis) Superintendências Regionais, 13 (treze) 
Sistemas de Abastecimento de Água e Esgoto. 
 

As visitas técnicas foram precedidas de reuniões com os 

Superintendentes juntamente com os Gerentes e Técnicos dos SAE‟s, oportunidade 

que foi informado os objetivos da visita, que se propôs a vistoriar e inspecionar os 

12 (doze) maiores sistemas de Abastecimento de Água do Estado de Rondônia, 

bem como, foi oportunizado aos mesmos, apesar de não ser objetivo da visita 
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técnica, ouvir relatos dos Gerentes quanto às dificuldades que vem enfrentado para 

desempenhar as atividades cotidianas e as ações planejadas. 

 
Nas reuniões ficou muito evidenciado que a falta de estrutura, tanto de 

pessoal como de material e equipamentos é ainda um dos grandes problemas 

para todos, aliado a morosidade excessiva para aquisição de peças de reposição, 

material hidráulico, equipamentos, produtos. Outro problema relatado por parte dos 

Gerentes é com a Estrutura Organizacional que esta funcionando, ou seja, é 

considerado um ponto que dificulta e gera entraves, pois concentrou e/ou centralizou 

junto as Superintendências os pedidos, o controle, e as decisões, dentre outros, as 

quais não contam também, com uma estrutura adequada e condizente para fazer 

frente às várias demandas, salvo algumas exceções, o que contribui sobremaneira 

para que não haja uma resposta rápida e eficaz. 

 
No Sistema de Automação e Supervisão implantado, verificou-se nas 

visitas realizadas nas Unidades Operacionais que os mesmos estão funcionando e 

sendo utilizado no SAE de Colorado. Nos demais SAE‟s como Pimenta Bueno, 

Presidente Médici, Jaru, Ji-Paraná e Machadinho, foi possível certificar-se de que o 

Supervisório funcionava, mas sem registrar alguns dados. Nos SAE‟s de 

Cerejeiras, Espigão do Oeste, Rolim de Moura, Ariquemes e Guajará Mirim não, 

pois havia problemas ligados aos computadores, nobreak‟s e software. Ficou a 

dúvida com relação ao SAE de Ouro Preto, uma vez que suspeitasse que uma forte 

descarga atmosférica ocorrida na região danificou parte dos componentes. 

Os demais equipamentos que compõem o Sistema Automatizado como: 

Macromedidores, Transmissores de Pressão e Nível, Quadros de proteção com os 

Controladores  Lógicos  e  Relés,  Torres  e  Rádios  Modem,  Proteções,  Nobreak‟s 

e Inversores de Frequência, encontram-se nos seus devidos locais, salvo algumas 

exceções que foram removidos para manutenção e/ou encontram-se de posse da 

contratada. 

Com algumas exceções nas Unidades visitadas, verificou-se que 

muitos equipamentos e quadros de acionamento de motores são antigos e propiciam 

um alto consumo de energia além do que, carecem de manutenção preventiva e 

corretiva o que contribui sobremaneira para o aumento de gastos de energia, como 

também, compromete o funcionamento e a segurança das Unidades Operacionais e 

o aumento de gastos com a manutenção. 
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Um ponto nos chamou muito a atenção e que esta diretamente ligada à 

imagem da Companhia, foi quanto à situação precária das edificações, cercas e 

muros das Unidades Operacionais, em praticamente todas as localidades visitadas, 

se faz necessário a reforma e manutenção da pintura geral com brevidade. 

 
8.2.2 - ATIVIDADES DA PITOMETRIA 

 

 

Janeiro: Acompanhamento da troca da adutora de água tratada para 

2º Distrito (Ji Paraná) com medições de vazão e pressão. Sugestão para melhorias 

no abastecimento com a setorização de bairros parte alta e baixa; Apoio para um 

período aproximado de 20 (vinte) dias; Serviços de acompanhamento de medições a 

pedido do promotor e agencia reguladora de Ji Paraná; 

 
 

Fevereiro: Geofonia e verificação de pressões para o SAA de 
Porto Velho; 
 

 
 

Março: Serviços de Manometria e geofonia no SAA de Porto Velho; 

Deslocamento para executar serviços para Nova Mutum no acompanhamento para 

retirada de vazamento na adutora de água tratada e geofonia para identificação de 

ramal de ligação da escola; Participação de curso de aferição de hidrômetros e 

instrumentos ministrado pelo INMETRO; 

Abril/Maio: Solicitação da SUREG-RO para período de 4 (quatro) 

dias em novas medições para aferir as novas intervenções realizadas com intuito de 

melhorias no abastecimento, pedido da promotoria e agência reguladora de Ji 

Paraná, com abrangência também para o 1º e 2º distrito; 

Medição de Vazão e Pressão para o empreendimento Colina Park na 

zona sul da cidade de Porto Velho; 

Retorno  para  Ji  Paraná  3  (três)  dias  para  executar  serviços  de  

medição  e pressão com uma alternativa encontrada utilizando uma adutora de 300 

mm antiga para  abastecer  o  2º Distrito  e  mudança  de  macromedidor  para  

verificação  dos abastecimentos; 

 
Maio: Medição de vazão nos poços do Presídios Urso Branco, 

Pandinha e Presídio feminino a pedido da Secretaria do Estado; 
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Medição nos poços do conjunto Jamari, bem como no "Shut off" 

acompanhamento de medições para verificar demanda do mesmo; 

 
 

19 a 30/05/2015 (11 dias): acompanhamento de medições e 

locação de rede para instalação de registros para setorização entre bairros com 

serviços de geofonia e manometria na cidade de Ji-Paraná a pedido da SUREG-RO; 

 
 

Junho/ Julho: Acompanhamento da Intervenção da DVOP-RM na 

substituição da adutora em aço DN 800 mm para Adutora em Ferro Fundido DN 

1000 mm como alternativa para evitar desperdícios e garantir o abastecimento para 

cidade de Porto Velho - 1º Trecho Rio Madeira chegada no Bate Estaca ; 

 
Medições de vazão e pressão no empreendimento Bairro Novo em 

Porto Velho nos poços profundos existentes; 

 
Serviços de detecção de influência de ar na rede de distribuição do 

SAA de Porto Velho nas imediações do CRI, que ocasionavam reclamações de 
clientes. 

Nas inspeções in-loco e verificação  da  chegada  da  água  no  

Reservatório Elevado  e  operação  do  bombeamento  verificou-se  que  o  registro  

principal  do barrilete de saída das bombas para o REL estava estrangulado; 

Deslocamento para cidade de Guajará Mirim para executar medições 

de vazão e pressão, bem como verificar a operação do sistema para implantação de 

ações de combate aos desperdícios; Manometrias onde foi identificada redes em 

ferro fundido com comprometimento, sendo proposto sua troca por rede de PVC; 

 

Agosto: Manometria na Av. Farquar com Imigrantes para detectar 

entupimento de rede de distribuição; 

 
Acompanhamento da Intervenção da DVOP-RM na substituição da 

adutora em aço DN 800 mm para Adutora em Ferro Fundido DN 1000 mm como 

alternativa para evitar desperdícios e garantir o abastecimento para cidade de 

Porto Velho - 2º Trecho Rio Madeira e caminhamento pela área do Moreira 

Mendes; 
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Medições de Vazão e Pressão para os 07 (sete) poços do SAA do 

Pantanal a pedido da SUREG-RM; 

 
Setembro: Deslocamento para cidade de Rolim de Moura a pedido da 

SUREG- RG que estava com problemas de abastecimento nos bairros Eldorado e 

Renascer, com execução de medições na captação, chegada da ETA, saída para 

distribuição, manometrias nos bairros com problemas e proposta final de 

interligação. Após a devida interligação os bairros obtiveram melhorias no 

abastecimento; 

Levantamento na adutora do Bate Estaca para proposta de desvio. 

A adutora que segue pela estrada de ferro sempre sofre com quebra em um ponto 

específico, sendo proposto seu desvio pela Estrada do Belizário Pena interligando 

na Estrada do Santo Antonio (rede DN 400mm do PAC); Instalado TAP para 

execução de medições de vazão e pressão; A pedido da DVOP-RM; 

Averiguação dos componentes de bombeamento e de distribuição  

para problema de falta de água em alguns pontos do SAA do Pantanal. Demanda 

reprimida; 

Medições de vazão e pressão nas linhas de adução do SAA de água 

Bruta do Rio  Madeira  que  saí  do  Barramento  da  Santo  Antônio  Energia.  

Problemas detectados com demanda reprimida para o abastecimento principal; 

 
Outubro:  Estudo  de  detecção  de  água  suja  no  bairro  areal  e  

Tupy,  com Geofonia noturna e inspeções em boca de lobo. A pedido da DVOP-RM; 
 

Estudo  de  detecção  de  água  suja  no  bairro  Santo  Antônio,  com  

Geofonia noturna e inspeções em boca de lobo. A pedido da DVOP-RM; 

Estudo para possibilidade de atendimento com rede de distribuição ao 

empreendimento Brisas do Madeira a pedido da DVOP-RM; 

Vistoria para constatar situação do abastecimento na Rua Florianópolis 

nº 110 apedido do setor comercial; 

Vistoria com geofonia diurna e inspeções em boca de lobo no anel 

principal do SAA Pantanal; 

Levantamento da situação de 10 (dez) grandes consumidores do SAA 
de Porto Velho para dimensionamento dos hidrômetros instalados; 
 

Novembro: Deslocamento para o Distrito de Surpresa a pedido da 

Diretoria para verificação do Sistema de Abastecimento local com medições de 
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vazão, pressão, NE e ND nos poços existentes e rede de distribuição; 

Deslocamento a pedido da DESO - Divisão de Engenharia Serviços 

e Obras, para analisar operação do sistema de Abastecimento local com medições 

de vazão e  pressão  na  captação,  chegada  na  ETA  e  Distribuição.  Medição  de  

Vazão  e Pressão para viabilidade de atendimento com água ao empreendimento 

da Casa Alta; 

 
Medição nos poços do empreendimento Porto Madero a pedido da 

SUREG-RM com vazão, pressão, NE. ND e profundidade dos poços para verificação 

no atendimento a demanda necessária e inauguração prevista; 

 
Locação dos poços com georeferenciamento para informações ao 

setor de meio ambiente nos poços dos SAA dos bairros Ronaldo Aragão, Marcos 

Freire, Ulisses Guimarães; 

 
Dezembro: Vistoria para detecção de infiltração na rede de 

distribuição de água de esgotos domésticos a pedido da SUREG-RC no SAA do 

Bairro Novo, especificamente no Residencial Iris. Detectado ramal de ligação de 

água quebrado absorvendo esgotos domésticos que transbordou do TIL de ligação 

de esgoto residencial entupido; 

 
Instalação de furo na rede de chegada dos poços do SAA do Pantanal 

para instalação de clorador; 

 
Medições de vazão, pressão, NE, ND, profundidade do poço, 

rebaixamento, dados da bomba instalada em atendimento a pedido da SUREG-RC 

para o Reassentamento do DNIT; 

 
Geofonia na Escola Frank Roosevelt para detecção de vazamento em 

rede de distribuição DN 300 mm, situado próximo a ETA Velha, para execução pela 

DVOP- RM de remanejamento de rede;      

 

Deslocamento a pedido da DTOE e SUREG-RA para o SAA de Ouro 

Preto do Oeste para medições de vazão e Pressão nas bombas novas instaladas  

na captação de água bruta para verificação de sua produção. 
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8.2.3 - Atividades executadas pela Divisão de Controle da Água – DTQA 
 

  ITEM ATIVIDADE  
 

1 
Execução de 4.775 ensaios bacteriológicos e físico químicos dos SAEs das SUREGs da 
CAERD (Para  execução desses  ensaios  constam  as  atividades  de  coleta,  limpeza, 
esterilização de materiais, preparo, acondicionamento e envio de frascos de coleta); 

 

 
2 

Gerenciar o Processo Nº 780/013 (contratos Nº 001/2015, 002/2015 e 003/2015) referentes
à aquisição de materiais para uso nas análises bacteriológicas e fisico-químicas
(parcialmente concluídos); 

 

 
 
 

3 

Gerenciar o Processo Nº 527/013 (Contrato N° 022/2015) referente à contratação de 
serviço especializado de laboratório, para execução do parâmetros da Portaria Nº 2914/11, do 
Ministério da Saúde e Resolução N° 357/05, do CONAMA. A frequência das análises eram 
trimestrais e semestrais. Houve atraso na execução desse serviço devido pendências 
financeiras, que já foram sanadas e esta DTQA solicitou o aditamento do contrato por mais um 
ano, para que possamos concluir o que estava proposto; 

 

 

4 Gerenciar o Processo Nº 255/14, aquisição de placas antivibratórias para estabilizar as
balanças (concluído); 

 

 

 
5 

Gerenciar o Processo Nº 442/015, contratação de serviço de impressão dos Relatório Anuais 
- exercício 2014, para cumprimento do decreto Presidencial 5.440/05 da Presidência da 
República (trata-se da informação ao consumidor. Só foi possível a emissão de Relatório Anual 
de 07 SAEs, devido não termos recebido amostras da maioria dos SAEs no ano exercício); 

 

 

6 Gerenciar o Processo Nº 689/014, referente à contratação de serviço de confecção de
móveis para o laboratório; 

 

 

7 Gerenciar o Processo  Nº  478/014,  referente  aquisição  de  materiais  de  embalagem  e 
acondicionamento para as coletas; 

 

 
8 

Atender solicitação da SUTO e elaborar minuta do   Termo de Referência para a aquisição
de Materiais e  equipamentos de  laboratório. Foi  aberto o  Processo 1164/015 pela  SUAE
para aquisição destes materiais (em andamento. Na fase de cotação preliminar); 

 

 

9 Ministrar Palestra sobre Tratamento de Água na Escola Anísio Teixeira para atender à 
SUREG Rio Madeira; 

 

10 Emitir Parecer sobre resultado de ensaio de água da Direcional Engenharia;  
 

11 Atender às solicitações DERH com resultados de amostras de água dos manaciais da
CAERD, para serem anexadas às solicitações das Licenças de Operação e Licenciamento
Ambiental; 

 

 
12 

Elaborar relatório  mensal  Demonstrativo  da  Qualidade  da  Água     e  enviar  à  Divisão 
de Faturamento  para ser veiculado na conta mensal, em atendimento ao decreto
presidencial Nº 5.440/05, que trata da informação ao consumidor; 

 

 

 
13 

Elaborar relatório mensal Lançamento de Resultado  de  Ensaios  Bacteriológicos  e  Físico- 
Químicos para serem enviados aos SAEs para preenchimento do Relatório do SISAGUA, em 
atendimento às VISAs Municipais (o Relatório SISÁGUA é preenchido pelo responsável 
pelo Setor de Operações, uma vez que consta resultados de análises de água e informações 
operacionais); 

 

 
14 

Atender solicitação da DERH e contribuir com a correção da minuta para a contratação
de serviços de  análises de  Efluentes para  atender condicionantes da  SEDAM no 
processo de licenciamento das Estações de Tratamento de esgotos da CAERD; 

 

 

15 Encaminhar colaboradores para participação no Curso Operador de ETA, oferecido pela
SUGP da CAERD; 
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16 

Atender à SUTO, que solicita à DTQA para acompanhar a SUREG RM no cumprimento  
de Notificação da VISA (Ofício Nº 2986/SEMUSA). A DTQA subsidiou a SUREG Rio Madeira 
com as informações dos locais onde deveriam ser instaladas a s torneiras (CI Nº 
054/DTQA/2015) e cobrou a ação através de email para a Zona Leste e Zona Sul. Até a 
presente data não foram instaladas as torneiras, o que deixa a CAERD vulnerável a uma 
notificação da VISA; 

 

17 Elaboração de Comunicações Internas;  
18 Emissão de Laudos e Pareceres;  

 

19 Atendimento  à  Ouvidoria  da  CAERD,  com  acompanhamento  desde  a  investigação  até 
a conclusão do caso, no que diz respeito à apuração sobre qualidade de água; 

 

20 Elaboração do Controle Mensal de Envio de Amostras de Água pelos SAEs da CAERD;  
 

21 Solicitação da  emissão do  Certificado Cadastral e  da  Licencça de  Funcionamento junto
ao Departamento de Polícia Federal; 

 

22 Fazer Relatório Mensal de Produtos Químicos Controlados pelo Departamento de Polícia
Federal; 

 

 
 
 

9 - CONCLUSÃO 

  Chegando ao final desse relatório, é nossa pretensão efetuar uma 
retrospectiva da evolução das atividades exercidas, podendo trazer com isso uma 
perspectiva de melhoria nos serviços oferecidos aos clientes, levando em conta a 
situação econômica em que se encontra a Companhia, o Estado e o país, que de modo 
levou a dificultar a realização de muitas ações propostas e planejadas, prejudicando 
assim um melhor atendimento aos anseios da população. 

  Diante dos fatos relatados, as ações não podem parar, e o projeto de 
melhoria de atendimento a população com os serviços de ampliação e implantação de 
água e, principalmente, esgoto, é de suma importância para diminuição dos indicadores 
de desempenho da saúde em nosso estado. 

  Portanto, melhorias são necessárias em todos os aspectos, tanto na 
produção, tratamento, reservação, distribuição e comercialização dos produtos e 
serviços, para que a Companhia consiga chegar a ser sustentável, e que consiga 
atender em todos os aspectos a população a quem é beneficiada. 

       

Porto Velho, 12 de maio de 2016. 
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