


Vertentes do programa 

Equipe de Apoio (SANEAR) Equipes de inspeção 
• Ações de fiscalização (Blitz) 
• Apoio técnico à CASAN 
• Ações especiais 

Comunicação Social 

• Eventos regionais (Centro/Coqueiros) 
• Inspeções e cadastro técnico de 

imóveis 

• Divulgação de atividades 
• Releases semanais 
• Conscientização de munícipes 
• Sites e mídias sociais 
• Cursos de capacitação 

 
 
 

Equipe de escritório/Coordenação 
• Cadastro e compilação de dados 
• Apoio técnico e atendimento ao público 
• Análise de laudos técnicos 
• Acompanhamento de prazos 
• Demandas de fiscalização 

 



Inicia-se o evento regional 
com divulgação e entrega 

de comunicados 

A inspeção é agendada via 
Whatsapp ou na entrega do 

comunicado 

No dia da inspeção o 
sistema de esgoto será 
avaliado pela equipe 

técnica 

A avaliação do sistema será 
repassada ao proprietário, com 

orientações visando a 
regularização do imóvel 

O contato com o 
proprietário continua até 
a regularização do imóvel 

Todos os dados são atualizados no 
Geoprocessamento da PMF 

Todas as informações são 
compiladas em relatório e 

submetidas à gestão do 
contrato 

Resumo das atividades 



Resumo das atividades 

Prazos 

• 15 dias: Esgoto conectado à rede pluvial, não prorrogável; 
• 30 dias: Demais irregularidades, prorrogável. 

Término do prazo  

• 15 dias: Encaminhado para atuação com fiscalização; 
• 30 dias: A partir de duas inspeções (retorno), encaminhado 

para os órgãos responsáveis – CD. 

Prorrogações 

• Realizadas via Whatsapp ou E-mail do programa 
• 1º prorrogação: Justificativa plausível; 
• 2º prorrogação: Documentos que comprovem o 

encaminhamento das correções; 
• Prorrogação em mais de 30 dias: Perante 

solicitação de empresa responsável por 
correções/relatórios técnicos. 



Atividades de comunicação 

Materiais de comunicação 
• 3º comunicado para imóveis irregulares ou que não 

realizaram a inspeção; 
• Faixa de divulgação (parque de coqueiros); 
• Flyers de orientação técnica. 

Serviços de comunicação 
• Panfletagem e entrega de 3º comunicado; 
• Cobertura fotográfica das inspeções; 
• Campanha “Se Liga Responde” em redes sociais; 
• Divulgação de dados e ações em mídias sociais (Folha de 

coqueiros); 
• Serviços de moto-som (Cachoeira do Bom Jesus e Centro). 

 



Dados de inspeção 
Bairro Descrição Nº imóveis Percentual 

Centro - Novembro de 2019 até o 
momento 

Imóveis inspecionados 2764 100% 

Regulares 192 7% 

Regularizados 521 19% 

Irregulares 2051 74% 

Coqueiros – Novembro de 2020 
até o momento 

Imóveis inspecionados 712 100% 

Regulares 62 9% 

Regularizados 167 23% 

Irregulares 483 68% 

Cachoeira do B. Jesus - Março 
2021 até o momento 

Imóveis inspecionados 221 100% 

Regulares 19 9% 

Regularizados 51 23% 

Irregulares 151 68% 

Total 

Imóveis inspecionados 3697 100% 

Regulares 273 7% 

Regularizados 739 20% 

Irregulares 2685 73% 




