
ID PROPOSIÇÕES - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - REVISÃO DO PLANO

5
Viabilizar a construção de estruturas de saneamento para ranchos de pesca e de maricultura, viabilizando os trabalhos desenvolvidos 
nestes locais e incluindo as áreas ocupadas com tais estruturas na Meta 23 que trata do Estudo da Concepção geral do Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

78 Publicar no site da CASAN por Estação de Tratamento de Esgoto a capacitada máxima existente (projetada) e a capacidade ocupada 
(operando). 

104
Priorizar a instalação de sistemas de saneamento básico público utilizando soluções alternativas adequadas no Distrito de Ratones e nas 
comunidades do interior da Bacia do Rio Ratones, em função da relevância e importância ambiental da região - Prazo - alinhado com a 
meta 44 -  ano de 2020

105
Nova redação (alteração de data e complementação) para Estratégia 14 - Meta 39: Execução, a partir de 2018, de Programa voltado à 
inspeção e identificação de irregularidades nas ligações prediais à rede coletora de esgoto, estabelecendo uma logística priorizando as 
inspeções dos grandes geradores.

107 Verificação de ligações irregulares de águas pluviais na rede de esgoto sanitário e realização da ligação correta para a rede pluvial. Uma 
ligação irregular a menos significa menor aporte ao sistema de esgotamento sanitário.

110

Modificação de redação das metas da Estratégia 1: Transparência e prestação de informações:
Meta 1: substituição da palavra "definição" por "gestão": "Gestão, junto à Agência Reguladora, de modelo de relatório técnico..."
Meta 2: complementação do texto proposto: "A publicação das informações deverá ser iniciada em janeiro de 2019, contemplando a série 
histórico com os resultados já levantados"
Meta 3- aletração da parte inicial (Envio para PMF e Agência Reguladora) e complementação da redação: "Elaboração em conjunto com o 
município do cronograma de obras e investimentos para o período 2018-2021 com atualização anual do referido cronograma em janeiro de 
cada ano para o período quadrienal  seguinte, com disponibilização para a fiscalização da Agência Reguladora, para o Conselho Municipal 
de Saneamento Básico e publicação no sistema de informação do município"

113

Alteração de redação e inclusão de nova meta na Estratégia 2:
Meta 6: Implantação e atualização de cadastro dos usuário dos sistemas público de esgotamento sanitário integrado ao sistema de 
Geoprocessamento da PMF, buscando a regularização das ligações prediais à rede de coleta de esgoto. A operacionalidade do sistema 
deve ser definida em conjunto entre a PMF e CASAN e a ferramenta deve estar disponível a partir de 2019.
Meta Nova: Implantação de cadastro dos usuários dos sistemas individuais de tratamento de esgoto, integrado ao sistema de 
geoprocessamento da PMF. A operacionalidade deve ser definida em conjunto com a PMF e CASAN e a ferramenta deverá estar 
disponível para uso a partir de 2019. (Proposta original: Implantação de ferramenta de cadastro dos munícipes, integrada ao Sistema de 
Geoprocesamento da Prefeitura, sobre a regularidade das ligações prediais à rede coletora de esgoto e dos sistemas individuais de 
tratamento de esgoto. A operacionalidade do sistema deve ser definida em conjunto entre PMF e CASAN e a feraamenta deverá estar 
disponível para uso a partir de 2019)
Na meta 7 alterar a data de execução para 2019 (a Comissão entendeu que seria pertinente uma alteração no texto proposto pela PMF: 
"Implantação de procedimento de inspeção de todos os imóveis..." e dessa forma a alteração de prazo sugerida fica acatada mantendo-se 
o prazo para 2019). 

114

Alteração de redação da Estratégia 3 - Meta 8: "Elaboração de estudos periódicos com geração de relatório consolidado com todas as 
necessidades de aperfeiçoamento, incluindo aspectos de automação, monitoramento,melhorias operacionais, eficiência e eficácia do 
tratamento, considerando os condicionantes ambientais". (Proposta original: "Elaboração de relatório consolidado com todas as 
necessidades de aperfeiçoamento, incluindo aspectos da automação, monitoramento, melhorias operacionais, eficiência do tratamento 
(meta: implantação de tratamento terciário nas ETE) e controle de odores dos SES que atendem o município de Florianópolis")



115 Integrar e publicizar os cadastros técnico (sistema CAD/CASAN) e comercial (GIS/CASAN) ao Sistema de Informações Georeferenciadas 
do Município de Florianóplis (SIG/PMF). 

116 A PMF deverá realizar estudos técnicos com participação da sociedade civil, apresentando-os em consultas públicas nos Distritos, para 
referendar cadastro e demarcação territorial de toda população de baixa renda e população tradicional, com ocupações consolidadas.

122
Estruturação de equipe técnica para elaboração de projetos de sistemas coletivos alternativos de tratamento de esgotos, como wetlands, 
em locais sem cobertura de rede coletora prevista na atual  Concepção Geral dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário..

124
A Concepção Geral dos Sistemas de  Esgotamento Sanitário deve estabelecer diretrizes de sistemas descentralizados de tratamento de 
esgotamentos sanitários e que os efluentes finais das Estações de Tratamento de Esgoto não tenham como corpo receptor os rios da Ilha 
de Santa Catarina e as áreas sedimentares das  Baías em seu entorno (condicinonante para o Estudo da Concepção Geral previsto na 
Meta 23).

126

Publicizar e submeter os Planos de Emergência e Contingência Operacional das Estações Elevatórias de Esgotamentos Sanitários (EEE)  
e Estações de Tratamento de Esgotamento Sanitário (ETE), o  Plano de Manutenção Corretiva e Preventiva, Plano de Monitoramento e 
Procedimento Operacional Padrão para ETE, juntamente com a Concepção de Integração do Sistema de Esgotamento Sanitário (na 
integra) à consulta pública e à apreciação do Conselho Municipal de Saneamento.

128 Definir áreas de interesse público para implementação de equipamentos de sistemas de tratamento de esgotamento sanitário em áreas 
não contempladas na projeção atual do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico do Município (PMISB).

129
As metas da Estratégia 18 - Atendimento de no mínimo 77% da população total, devem ser reestruturadas apresentando relatórios 
técnicos das ocupações territoriais já estabelecidas por UTP (Unidades Territoriais de Planejamento) e considerar a universalização do 
acesso para estas populações no decorrer dos anos.

131
Alteração de redação na Meta 13: "Atendimento das condições de validade das licenças ambientais com envio de relatórios anuais de 
cada SES para Agência Reguladora e Conselho Municipal de Saneamento Básico com informações atualizadas sobre as atividades 
executadas no período.

133 Alteração da redação da Meta 11: Fiscalização e monitoramento das atividades dos prestadores de serviço de limpa fossa que atuam de 
forma credenciada junto à Concessionária com envio de relatório anual para PMF.

135 Inclusão de nova meta na Estratégia 5: Incorporação dos serviços de limpeza periódica de fossas e caixas de gordura, no âmbito das 
responsabilidades da concessionária, mediante tarifa a ser definida (Responsável: CASAN).

136
Alteração de redação da Meta 16: Credenciamento das empresas que atuam nos serviços  de limpa fossa e caixa de gordura no município 
de Florianópolis, para fins de cadastramento  para prestação de serviços de manutenção de sistemas individuais de tratamento, sob 
responsabilidade da concessionária. A relação de empresas cadastradas deverá estar disponível no site da Concessionária, bem como 
afixado nas suas unidades de atendimento.

137
Estudar a viabilidade da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE junto ao Distrito do Pântano do Sul, em conjunto com as comunidades 
locais, com tratamento terciário, cuja proposta do sistema foi acompanhada e teve a participação por mais de 15 anos dos movimentos já 
extintos SOS Esgoto Sul da Ilha e Movimento Pró-Qualidade de Vida do Distrito do Pantano do Sul, projeto que se encontra arquivado na 
CASAN".

138
Alteração na Meta 43 para incluir "povos tradicionais" para também receberem a execução das obras": "Execução, a partir de 2020, de 
sistemas individuais de tratamento de esgoto destinados à população de baixa renda e povos tradicionais em locais sem cobertura de rede 
coletora

139 Criação de uma estratégia entre as estratégias 18 e a 19, para o atendimento de 90% da população total com esgotamento sanitário.


