
Onde estão previstas as obras

l Balneário Camboriú: ampliação do sistema 
de abastecimento de água dos Bairros: Nações, 
Barra, São Judas e Praias Agrestes – rede de dis-
tribuição, substituição de rede, ligações, adutora, 
estações elevatórias de água tratada e reservatórios            
(R$ 5,66 milhões) 
l Balneário Camboriú: ampliação do sistema 
de esgotamento sanitário na sede municipal e nas 
praias agrestes – rede coletora, ligações, estações 
elevatórias, interceptores e uma ETE modular       
(R$ 27,07 milhões)
l Blumenau: adequação do Sistema de Abasteci-
mento de Água (R$ 7,36 milhões)
l Blumenau: Estudo de Concepção, Projeto Bá-
sico e Executivo de Parque Linear do Ribeirão For-
taleza, prevendo reservatório de amortecimento de 
enxurradas e enchentes, restauração de margens, 
recomposição de vegetação ciliar e área de infiltra-
ção de águas pluviais (R$ 350 mil)
l Blumenau: Estudo de Concepção, Projeto Bási-
co e Executivo de Parque Linear Foz do Ribeirão da 
Velha, prevendo reservatório de amortecimento de 
enxurradas e enchentes, restauração de margens, 
recomposição de vegetação ciliar, e área de infiltra-
ção de águas pluviais (R$ 550 mil)
l Brusque: 1ª Etapa – Saneamento Integrado Cen-
tro I e II, Santa Teresinha, Santa Rita e Maluche - 
drenagem, redes coletoras, ligações domiciliares de 
esgoto, elevatória, ETE´s compactas, rede de distri-
buição, adutoras, reservatórios, ligações domiciliar e 
pavimentação (R$ 32 milhões)
l Brusque: recuperação das Margens do Rio Itajaí-
Mirim – 147.068m³ de desassoreamento, 4.740m de 
contenção de margens, 3.739m de pavimentação e 
recomposição de vegetação ciliar                           (R$ 
1,19 milhão)
l Chapecó: macrodrenagem e microdrenagem do 
Rio Passo dos Índios, Lajeado Santa Maria, Lajeado 
Passo dos Índios, Lajeado Passo dos Fortes e San-
ga Bela Vista (R$ 530 mil)
l Criciúma: diagnóstico e caracterização ambien-
tal das bacias hidrográficas dos rios dos Porcos, 
Sangão e Antas (R$ 780 mil)
l Criciúma: estudo de concepção, projeto básico, 
projeto executivo, estudos ambientais para amplia-
ção e reestruturação do sistema integrado de abas-
tecimento de água (R$ 1,14 milhão)
l Criciúma: estudos, projetos e planos - Projeto 
de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos do 
município de Criciúma/SC (R$ 240 mil)
l Criciúma: implantação do SES no Bairro Próspe-
ra - 1ª etapa - atendendo as sub-bacias 1, 8, 9, 10, 
12 e 13 – rede coletora de esgoto, interceptor, es-
tações elevatórias, emissário, ETE para tratar uma 
vazão de 102 L/s e ligações prediais. O empreendi-
mento aumentará a coleta e o tratamento do esgoto 
em 15% de Criciúma – 8.060 famílias beneficiadas 

(R$ 45,3 milhões)
l Florianópolis: ampliação da Estação de Tra-
tamento de Água de Morro dos Quadros, incluin-
do unidade de tratamento e disposição de lodo               
(R$ 12,45 milhões)
l Florianópolis: ampliação do SES – Emissário 
Campeche (R$ 92,15 milhões)
l Florianópolis: ampliação do SES na área con-
tinental nos bairros Abraão, Capoeiras, Vila Apare-
cida e Monte Cristo: rede coletora, interceptores, 
estações elevatórias e ligações, aumentando a co-
bertura de 51% para 65% (R$ 12,3 milhões)
l Florianópolis: ampliação do sistema de abas-
tecimento de água de Florianópolis com implanta-
ção da 1ª etapa de Macro Adutora de Água Tratada    
(R$ 12,63 milhões)
l Itajaí: desassoreamento e contenção de 5,4 
mil metros da margem do Ribeirão Murta da Foz 
do Ribeirão a Avenida Presidente Castelo Branco         
(R$ 170 mil)
l Itajaí: saneamento Integrado Bairro Cidade Nova 
e Parque Linear no Rio Itajaí Mirim – abastecimen-
to de água, esgotamento sanitário, drenagem de 
águas pluviais, bacia de amortecimento de cheias, 
parque linear, produção de UH e pavimentação      
(R$ 30,42 milhões) 
l Joinville: adequação do SAA da Sede Municipal 
– ETL da ETA Cubatão (R$ 110 mil)
l Joinville: ampliação do SAA na Sede Municipal 
– Ampliação ETA Cubatão (R$ 250 mil)
l Joinville: implantação do SES na Bacia do Rio 
Guaxanduva – ETE, rede e EEE (R$ 100 mil)
l Joinville: implantação do SES nas Sub-bacia 
9,10,11,12,13,14A,14B,15,16 e 17 – ETE,ETL, EE, 
coletores (R$ 1,72 milhão)
l Lages: ampliação do SES na cidade de Lages: 
redes coletoras, ligações domiciliares, EE e ETE 
(R$ 24,39 milhões)
l Lages: elaboração do Plano Municipal de Sanea-
mento (R$ 1,45 milhão)
l Lages: saneamento Integrado Av. Ponte Grande – 
rede coletora, ligações domiciliares de esgoto, ETE, 
elevatórias, Canalização do Ribeirão Ponte Grande, 
alargamento do canal, revestimento do fundo e dos 
taludes do canal e pavimentação ao longo córrego 
(R$ 57,17 milhões) 
l Palhoça: projeto Executivo do SES de Palhoça 
(R$ 1,5 milhão)
l Palhoça: projeto Macro Drenagem de Palho-
ça – revestimento de canais e galerias pluviais              
(R$ 1,41 milhão)
l São José: estudo de concepção, projeto básico, 
projeto executivo para ampliação do sistema de es-
gotamento sanitário (R$ 1,14 milhão)
l São José: implantação de galeria do Rio Roçado 
sob a Rua João Grumiche, pavimentação, retifica-
ção de canal e ponte na Rua Joaquim Vaz, nos bair-
ros Roçado e Praia Comprida (R$ 150 mil)

Saneamento 
Básico (29) Encostas (10)

l Blumenau: obras de contenção de encostas em áre-
as de riscos de Blumenau/SC (R$ 13,81 milhões)
l Blumenau: elaboração de projetos para estabiliza-
ção de encostas (R$ 1 milhão)
l Blumenau: revisão do plano municipal de redução 
de riscos (R$ 200 mil)
l Brusque: elaboração de projetos para estabilização 
de encostas (R$ 390 mil)
l Brusque: elaboração do plano municipal de redução 

de riscos (R$ 100 mil)
l Florianópolis: obras de contenção – Bairro Monte 
Cristo Rua Valmor Azulino Duarte (R$ 2,19 milhões)
l Florianópolis: obras de contenção de encostas em 
áreas de riscos de Florianópolis/SC (R$ 7,62 milhões) 
l Florianópolis: revisão do plano municipal de redu-
ção de riscos (R$ 300 mil)
l Jaraguá do Sul: elaboração de projetos para estabi-
lização de encostas (R$ 620 mil)
l Jaraguá do Sul: obras de contenção de encostas 

l Florianópolis: desassoreamento do Rio Itacorubi e 
Rio Sertão, execução parcial do canal do Parque São 
Jorge na Av. Buriti e do canal extravasor no Bairro Santa 

Mônica na Bacia do Itacorubi (R$ 3,22 milhão)
l Joinville: macrodrenagem da sub-bacia do Rio Ma-
thias com implantação de galerias nas ruas Nove de Mar-
ço, Visconde de Taunay, XV de Novembro e Otto Boeh e 2 

l Jaraguá do Sul: pavimentação asfáltica, drenagem 
, calçadas, ciclovia , sinalização vertical e horizontal     
(R$ 3,80 milhões) 
l Joinville: pavimentação e qualificação de vias ur-
banas do município de Joinville, região Sudeste, totali-
zando 31,2 quilômetros de vias onde serão executados 
drenagem, pavimentação, passeios, ciclovias e sinali-
zação viária, com o objetivo de promover a mobilidade 
sustentável e a implantação de medidas moderadoras 

de tráfego (R$ 54,17 milhões)
l Palhoça: projeto de drenagem e pavimentação do 
bairro Caminho Novo (R$ 3,35 milhões)
l São José: Loteamento Benjamin 2,6 mil metros de 
ruas não pavimentadas, localizada no Bairro Forquilhi-
nhas, entre a Rua Ver. Arthur Manoel Mariano e Rio For-
quilhas, encontra-se entre as localidades mais carentes 
do município de São José (R$ 3,76 milhões)
l São José: serviços da melhoria da mobilidade com-
preendendo serviços preliminares, terraplanagem, dre-

l Balneário Camboriú: em diversos bairros             
(R$ 1,86 milhões)
l Brusque: urbanização do Bairro Bateas                     
(R$ 1,75 milhão)
l Chapecó: Baixada dos Fortes (R$ 140 mil)
l Criciúma: Loteamento Rio Bonito e Bairros Impera-
triz e Wososcris (R$ 210 mil)
l Florianópolis: projeto de Urbanização do Maciço 
da Costeira (R$ 20 mil)
l Florianópolis: urbanização do Recanto dos Ingle-
ses (R$ 2,18 milhão) 
l Itajaí: urbanização das áreas Otto Hoier, LQC e 

Acelino Alves – Projeto Itajaí-Mirim (R$ 5,85 milhão)
l Jaraguá do Sul: loteamentos irregulares no Morro 
do Boa Vista (R$ 170 mil)
l Jaraguá do Sul: urbanização do Condomínio Estra-
da Nova (R$ 2,75 milhões) 
l Jaraguá do Sul: urbanização do loteamento Henri-
que Heise (R$ 230 mil) 
l Joinvil le: urbanização Rio I taum/Fátima               
(R$ 130 mil)
l Lages: urbanização do Loteamento Ferrovia   
(R$180 mil)
l Palhoça: urbanização da comunidade da Praia do 
Pontal (R$ 90 mil)

Drenagem (2)

Pavimentação (5)

Habitação (13)


