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49
Meta 41 - Incluir como responsável a PMF, que também faz análises de monitoramento (Vigiágua) e deve fazer em laboratório que tenha implantado sistema de gestão de 
qualidade, de acordo com a NBR ISO/IEC 17.025 (Meta 41 - Implementação do Sistema de Gestão da qualidade com base na NBR ISO/IEC 17.025, nos laboratórios , conforme 
prevê a  Portaria de Consolidação (PRC) nº 5 de 28/09/2017 (antiga Portaria 2914/2011).

52
Estratégia 11 - Meta 27. Prever nessa meta 27 , que o trecho seja assentado no mar, pois existe proposta aprovada na Câmara, elaborada no IPUF para implantar o Parque 
Urbano. Verificar também se será implantado a 4ª travessia por túneis subaquáticos e neste caso se poderá prever a adução. (Meta 27 - Implantação de adutora na UTP 6 
(Itacorubi)

53

Considerando as metas 14 e 15 (estudo de concepção geral do SAA) previstas para os anos 2020 e 2021 e que a atual captação para a Grande Florianópolis no Rio Vargem do 
Braço(Pilões) já mostra sinais de insuficiência e que afetará também o município de Florianópolis, sugere-se a concessionária prever recursos ainda em 2018 e com aplicação, com 
início em 2019, para a contratação  de estudos na bacia a montante da atual captação com vistas a implantação de uma barragem de acumulação, garantindo  assim o futuro do 
município quanto a abastecimento de água. Sugere ainda que a conclusão desses estudos demande o tempo de 2 anos, entre licitação e entrega. 

59 Redução do prazo da META 11 para inicio a partir de 2018 e término em 2019. (Meta 11 - Regularização contratual dos SAAc e das SACs)

84-a Buscar a recuperação das fontes de água históricas da cidade.

84-b Prever a destinação de verbas para as Unidades de Conservação do Parque Natural Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição e do Parque Natural Municipal da Lagoa do 
Jacaré das Dunas do Santinho por serviços ecológicos (qualidade da água e zona de recarga), em conformidade com a Lei do SNUC

97 Redução ou eliminação da pré-cloração no tratamento de água captada no rio Cubatão.

98
Realizar o reconhecimento técnico científico e legal que Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais decreto nº 6.040, de 07 
de fevereiro de 2007, quanto á outorga dos mananciais do Pântano do Sul e a característica sócio ambiental que envolve a Cultura de Base Açoriana na região; considerando as 
características de comunidades lá existentes a mais de 300 anos oriundos da Cultura de Base Açoriana, seus usos e costumes.

100 Utilização da filtração em margem na captação de água da Lagoa do Peri para a redução da concentração de cianobactérias e cianotoxinas na água a ser tratada.

101 Análise e publicação mensal dos níveis de trihalometanos e cianotoxinas nas águas tratadas e distribuídas pela CASAN 

102 Definição de estratégias e implantação  de um programa de redução do tempo máximo para reparos de vazamentos para 24 horas e para  12 horas nos vazamentos de grande 
proporção na rede de abastecimento de água.

103 Disponibilização de informações georreferenciadas dos reparos efetuados na rede de distribuição de água potável, com informações de data/hora das reclamações, hora do reparo 
e volume de água desperdiçada em função do tipo de tubulação e da vasão projetada. 

117 Fiscalizar e cadastrar extração irregular de águas subterrâneas dos aqüíferos para  pagamento de taxas de esgotamento sanitário, haja vista, que esta taxa esta vinculada à taxa de 
abastecimento de água.
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