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Balneário Camboriú completa 54 anos de muito trabalho e sucesso. Ao longo desse 
tempo, ergueu-se uma cidade que se destaca pela força empreendedora e pela 
hospitalidade de seu povo, que transformou as belezas naturais do nosso lugar em 
riqueza e em desenvolvimento econômico e social.

Balneário Camboriú é motivo de orgulho para seus moradores, que constroem a 
cada dia uma cidade melhor para se viver, mais e�ciente, mais humana, mais 
diversi�cada e cada vez mais bonita. Uma cidade encantadora, feita por pessoas 
apaixonadas por ela. Uma cidade que preserva sua cultura e está sempre de portas 
abertas para bem receber gente de todo lugar, de todas as culturas.

Destaque na Construção Civil e no Turismo, Balneário Camboriú é um dos destinos 
mais desejados do Brasil e do exterior. Prova disso é o número crescente de 
visitantes a cada temporada e o nível de satisfação apontado em cada pesquisa 
realizada com os que escolhem visitar a Capital Catarinense do Turismo.

Uma cidade que passa por um momento único em sua escalada de progresso. 
Momento em que obras estão sendo feitas e planejadas, para elevá-la a um novo 
patamar, ainda mais condizente com suas vocações e com a missão de inovar para 
seguir em frente.

O desa�o de todo dia é crescer com mais qualidade de vida para o cidadão, com 
melhores serviços, com mobilidade urbana, respeito ao meio ambiente, 
investimentos em infraestrutura, modernização de procedimentos e inovação.

As obras e ações que o município vem empreendendo para alcançar esses objetivos 
estão resumidas nesta Prestação de Contas que apresenta-se nesta edição a você, 
cidadão de Balneário Camboriú, neste mês de aniversário de nossa bela e pujante 
cidade.

Muito foi feito, mas muito mais há por fazer para que nossa cidade e nosso destino 
possa desenvolver essa vocação de sucesso. O sucesso de uma cidade é feito pelo 
seu povo. É feito pelos seus �lhos. É feito por nós!

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Balneário Camboriú - 54 anos. Cidade para viver. Lugar para se apaixonar!

Fabrício Oliveira
Prefeito de Balneário Camboriú

54 anos de muito
trabalho e sucesso!
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BEM-ESTAR

Mutirões Esforço
Concentrado
Os Mutirões do Esforço Concentrado passaram, 
mais de uma vez, por todos os bairros, deixando 
a cidade limpa e organizada. Pinturas de postes, 
luminárias e demais equipamentos públicos, 
conserto dos decks do Pontal Norte e do Molhe 
da Barra Sul, podas das árvores da Avenida 
Atlântica, limpeza das bocas de lobo, varrição e 
lavação das vias e recolhimento de materiais e 
utensílios deixados nas calçadas e na orla 
marítima foram alguns dos serviços realizados. 
Os trabalhos são executados constantemente, 
dia e noite.

Prefeitura Perto de Você
Lançado em 2017, o Prefeitura Perto de Você é 
um programa que aproxima o governo da po-
pulação e leva aos bairros toda a estrutura da 
Administração Municipal. Já foram atendidos 
os bairros das Nações, Barra e Municípios, e 
uma nova edição está prevista para o segundo 
semestre. Durante uma semana, a Prefeitura 
de Balneário Camboriú leva sua equipe aos 

bairros, praticando serviços de zeladoria – 
como capina, retirada de entulhos e recupera-
ção de vias e equipamentos públicos – e pro-
movendo um dia especial, com atividades de 
educação, cultura, lazer e serviços sociais 
para todas as idades, além de disponibilizar 
toda estrutura da Administração Municipal 
para atender a comunidade.
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Uma só Balneário em todos os bairros.

Limpeza de bocas
de lobo no combate
às cheias
Neste ano, a Administração Municipal realizou 
a Operação de Vistoria e Limpeza, em caráter 
emergencial, em todas as bocas de lobo das 
regiões que sofreram alagamentos nas enxur-
radas de janeiro. A ação foi uma das medidas 
de enfrentamento às chuvas traçadas pelo 
Município. Quatro caminhões hidrojato percor-
reram 162 ruas catalogadas pela Defesa Civil. 
Foram limpas cerca de 2 mil bocas de lobo e 
caixas de passagem no Centro e bairros, inclu-
indo a Região Sul, que compreende Nova Espe-
rança, Barra e Praias Agrestes.

Tratamento de resíduos sólidos
Balneário Camboriú ganhou um dos mais mo-
dernos sistemas de coleta e tratamento de 
resíduos sólidos do país. O modelo coloca o 
Município à frente das outras cidades brasileiras 
no quesito tratamento do lixo. Dentre as primei-
ras ações, foram instalados contentores subter-

râneos de lixo orgânico na Região Central, uma 
tecnologia amplamente utilizada na Europa e 
ainda pouco implementada no Brasil. Também 
foi elaborada uma cartilha sobre resíduos sóli-
dos, disponível on-line e distribuída para escolas, 
entidades e Associações de Moradores.
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Programa Pós-Morar
O programa Pós-Morar, criado em 2017 pelo 
Fundo Rotativo do Bem-Estar Social (FURBES), 
promove reuniões com as comunidades bene-
 ciárias da política habitacional do município, 
com visitas técnicas da assistente social e 
o cinas para os envolvidos. Cerca de 135 pes-
soas participam semanalmente das o cinas de 
taekwondo, skate, judô, artesanato e violão.

Revitalização de 
25 hortas escolares 
e comunitárias
O Departamento de Economia Artesanal (DEA) já 
revitalizou hortas de 25 Núcleos de Educação 
Infantil (NEIs) e Centros Educacionais Municipais 
(CEMs), em que são ofertadas mudas, sementes e 
auxílio para as crianças e professores aprende-
rem a plantar, regar e colher. O que é produzido é 
utilizado na merenda escolar. O DEA também 
auxiliou no plantio da horta comunitária do Bairro 
Estaleiro e, no mês de julho, aniversário da 
cidade, inaugurou a horta do Bairro São Judas 
Tadeu. Para os próximos meses, pretende levar o 
projeto de horta comunitária ao Bairro Municí-
pios. Tudo isso com o apoio das Associações de 
Moradores de cada bairro.  

O Cemitério Municipal da Barra ganhou um 
ossuário em 2017. O espaço serve para abrigar 
os restos mortais dos túmulos abandonados e 
resolve, momentaneamente, o problema da 
falta de espaço no local até a construção de 
um minicemitério vertical. O Projeto de Lei 
para permitir a construção do minicemitério, 
que terá mais de 500 vagas disponíveis, com 
modelo moderno e tecnologia que evita a che-
gada do necrochorume até o solo, utilizando o 
método de decomposição aeróbica ou similar, 
já foi aprovado na Câmara de Vereadores. O 
Cemitério da Barra também está recebendo 
obras de drenagem para conter alagamentos 
no anexo 2, e, ainda neste ano, será construí-
do mais um ossuário. A regularização dos 
túmulos e processos de exumação também 
estão sendo feitos para resolver momentane-
amente o problema da falta de espaço no 
cemitério. 

Cemitério da Barra
ganhou um ossuário
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Wi-Fi BC
Neste mês de aniversário de Balneário 
Camboriú, a população ganhou 10 pontos 
de Wi-Fi gratuito, em diferentes pontos da 
cidade. Cada Hotspot comporta até 200 
acessos simultâneos, com velocidade de 
2 Mbps por usuário conectado. Para 
possibilitar o acesso de todos, cada 
usuário poderá utilizar duas horas por dia. 
Além dos pontos de Wi-Fi, a implantação 
da �bra ótica na cidade interconectará 
todas as unidades do município, inclusive 
escolas e postos de saúde.

Criação da
Ouvidoria Ativa
A Ouvidoria Municipal também inovou e agora 
conta com a Ouvidoria Ativa, que envia aos 
munícipes, via aplicativo WhatsApp, avisos de 
utilidade pública e serviços da Administração 
Municipal. Para receber as mensagens, basta 
mandar nome completo e bairro em que reside 
para o número (47) 99982-1979 (WhatsApp da 
Ouvidoria). A Ouvidoria Ativa envia apenas infor-
mações de utilidade pública e serviços, como: 
agendas de eventos, falta de água, horários de 
recolhimento de resíduos sólidos, fechamento 
de ruas, alteração de trânsito e atendimentos 
de saúde e educação, entre outros. A ideia é 
possibilitar mais um canal de comunicação fácil 
e ágil com os cidadãos. 

Con�ra os pontos do Wi-Fi BC:

Praça Almirante Tamandaré – Centro;
Deck Pontal Norte – Pioneiros;
Praça Molhe Barra Sul – Centro;
Praça da Cultura – Centro;
Praça do Pescador – Barra;
Rua Paraguai esquina Avenida Palestina - Bairro 
das Nações (Esquina CEM Presidente Médici);

Praça Jardim Iate Clube, Rua Aurora - Iate Clube;
Teatro Municipal Bruno Nitz e Rua 200 – Centro;
CEM Nova Esperança – Nova Esperança;
Parque Raimundo Malta – Municípios.
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Observatório
Social:
participação
nos processos

Retorno à AMFRI
Após quase cinco anos de ausência, Balneário 
Camboriú voltou a integrar a Associação dos 
Municípios da Foz do Rio Itajaí (AMFRI) e a par-
ticipar das ações e soluções regionais nos 
mais variados setores. Projetos de engenha-
ria, como o da obra que tornará subterrânea a 

�ação da Avenida Brasil, e convênios técnicos 
em outras áreas, como Saúde e Turismo, são 
desenvolvidos através da Associação. O mu-
nicípio também passou a fazer parte da Fede-
ração Catarinense de Municípios (FECAM).

GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
Balneário do progresso e do desenvolvimento.

Desde março de 2017, o 
Observatório Social, entida-
de da sociedade civil que 
realiza o controle social das 
atividades da administração 
pública, possui um espaço 
dentro da Secretaria de 
Compras para que sua dire-
toria possa fazer as veri�ca-
ções, análises e sugestões 
em busca de maior transpa-
rência e e�ciência nos pro-
cessos de compras da Admi-
nistração Municipal.
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Saúde Fiscal
Balneário Camboriú aderiu ao 
Programa Saúde Fiscal do 
Ministério Público, que tem por 
objetivo combater a sonegação 
de tributos municipais. O pro-
grama foi criado para conscien-
tizar os agentes públicos da 
importância da devida cobrança 
e scalização dos tributos 
municipais, auxiliando no incre-
mento da arrecadação e no 
melhor controle dos repasses 
de tributos.

Desburocratização
Empreender em Balneário Camboriú cou 
mais fácil. A Administração Municipal criou a 
Lei da Desburocratização, que simplica o 
processo de abertura e de concessão de 
alvarás para microempresas e empresas de 
pequeno porte. O projeto foi elaborado em 
parceria com entidades, associações e 
sindicatos. O tempo médio para a abertura de 
uma empresa no Brasil é de três meses, já em 
Balneário Camboriú, com a vigência dessa lei 

em fevereiro de 2018, a abertura ocorre de 
cinco a 20 dias, dependendo do grau de risco 
da empresa. Em junho, ultrapassou a marca de 
mil alvarás on-line solicitados. A iniciativa, 
além de outros benefícios, reduz custos para 
empresas, possibilita a criação de mais 
negócios e a geração de mais empregos, sem 
contar que tudo agora pode ser feito de forma 
on-line, sem precisar de deslocamento até a 
Prefeitura. 
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Reestruturação
do Sistema
Municipal
de Emprego
Com a reestruturação do Siste-
ma Municipal de Emprego (SIME), 
foram atendidas de janeiro/2017 
a junho/2018 mais de 24 mil pes-
soas. Ao todo, foram 2.325 vagas 
ofertadas, resultando em 843 
contratações de candidatos 
encaminhados pelo SIME, que 
também ampliou o horário de 
atendimento das 8h às 18h30.

Sala do Empreendedor 
Para auxiliar ainda mais os empreendedores 
da cidade, foi inaugurada em maio deste ano a 
Sala do Empreendedor. O espaço, localizado 
na Secretaria de Turismo e Desenvolvimento 
Econômico, oferece serviços e atendimentos 
especializados aos microempreendedores 
individuais (MEI), além de consultorias aos 
demais empresários. O público recebe orien-

tações sobre planejamento de um novo negó-
cio, gerenciamento de empresa, venda para 
órgãos públicos, formalização para MEI e alte-
ração, declaração anual, impressão de boleto 
e baixa da MEI. O projeto é resultado de uma 
parceria entre o Sebrae/SC e a Prefeitura de 
Balneário Camboriú, por meio do programa 
Cidade Empreendedora.
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Serviço de Informações
ao Cidadão

Implantação e-OUV
A população de Balneário Camboriú 
começou a contar, em 2018, com 
mais uma opção para entrar em con-
tato com a Ouvidoria Municipal. 
Denúncias, reclamações, solici-
tações, sugestões e elogios podem 
ser feitos em apenas alguns cliques 
pelo computador, tablet ou celular, 
através do e-OUV. Fornecido gra-
tuitamente pelo Governo Federal, o 
sistema permite o gerenciamento 
inteligente das demandas da popu-
lação. Ao contatar a Ouvidoria e 
deixar registrado um e-mail, a 
pessoa receberá de forma automáti-
ca toda a movimentação de sua 
demanda. Para registrar uma deman-
da pelo e-OUV, basta acessar o site 
www.bc.sc.gov.br, na aba Ouvidoria, 
onde o cidadão será direcionado ao 
e-OUV de Balneário Camboriú. 

Entre as ações que destacam a transparência 
pública, desde junho de 2017, foi implantado o 
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC). 
Previsto no Decreto 6.632/2012, o SIC objetiva 
atender e orientar as pessoas sobre o acesso 
a informações relacionadas aos setores da 
Administração Municipal - direta ou indireta -, 
com pedido presencial ou virtual. Presencial, 
basta comparecer na Secretaria de Controle 
Governamental e Transparência Pública, no 
Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 
12h às 18h. O serviço também pode ser 
acessado via site o�cial (www.bc.sc.gov.br), 
clicando no campo Portal da Transparência - 
campo Acesso à Informação. 
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Parcelamento do ITBI,
redução da alíquota
e Regulariza BC
Desde 2017, a Administração Municipal 
implantou medidas para aumentar a 
arrecadação. Entre elas, desde outubro de 
2017, o ITBI pode ser parcelado em até 12 
vezes em Balneário Camboriú. Além do 
parcelamento do tributo, o Município con-
cedeu, nos meses de outubro e novembro, 
um desconto de 2% e 2,5%, respectiva-
mente.  Além disso, foi criado o Regulariza 
BC/2018 - Programa de Recuperação Fiscal 
(Re�s), que deu oportunidade aos contribu-
intes de Balneário Camboriú quitarem ou 
parcelarem as suas dívidas junto ao 
Município, com descontos nos juros e 
multas. A meta prevista de arrecadação 
para cota única e primeira parcela era de R$ 
10 milhões, valor que foi superado. Devido à 
grande procura, o Regulariza BC, que encer-
raria em 13 de julho, foi prorrogado até o dia 
14 de setembro.

Projeto legal facilita
a construção civil
Para estimular um dos principais veto-
res econômicos da cidade, a Adminis-
tração Municipal implementou um pro-
cesso mais rápido, transparente, menos 
burocrático e padronizado para 
aprovação de projetos da construção 
civil em Balneário Camboriú. O Novo 
Modelo de Licenciamento – Projeto 
Legal tem um formato inovador e facili-
tou a aprovação de projetos, o alvará de 
licença para construção, reforma ou 
demolição e a vistoria de Habite-se. O 
primeiro projeto no novo modelo foi 
aprovado em apenas 20 dias. Até agora, 
49 projetos já foram aprovados de 
acordo com o novo modelo e mais de 
duzentos atendimentos foram feitos.
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Locação
de veículos
Sempre buscando economia para equili-
brar as contas públicas e modernização, 
o Município mudou a forma de con-
tratação da frota. Em vez da aquisição 
de carros – que perdem seu valor em 
pouco tempo e gastam cerca de R$ 3 
milhões por ano em manutenção – a 
Administração Municipal iniciou a 
locação de veículos, que inclui a ma-
nutenção preventiva e o seguro. No 
total, 22 novos veículos já estão em 
circulação nas Secretarias de Saúde, 
Segurança e Gestão Administrativa. 
Além disso, dois veículos foram adquiri-
dos para a Secretaria da Fazenda por 
meio do Programa de Modernização da 
Administração Tributária e da Gestão 
dos Setores Sociais Básicos (PMAT).

Centro Integrado de
Armazenamento e Distribuição (CIAD) 
Para uni�car o armazenamento, organizar e 
distribuir os produtos e materiais das Secretarias 
de Educação, Saúde, Obras e Desenvolvimento e 
Inclusão Social, foi inaugurado no mês de julho o 
Centro Integrado de Armazenamento e 
Distribuição (CIAD). O local segue um sistema do 
tipo Warehouse Management System (WMS), ou 
Sistema de Gerenciamento de Armazém. A criação 

do CIAD é um processo de modernização que dará 
ao Município um controle melhor dos produtos, 
principalmente de mercadorias perecíveis. Além 
disso, uni�cando o armazenamento em um só 
lugar, irá reduzir os custos com aluguéis de 
galpões. O CIAD está localizado na Rodovia BR 101, 
km 131, Marginal Oeste - Trade Park - Galpão B8 - 
Bairro Monte Alegre, Camboriú. 
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Leilão de bens
inservíveis
Realizado em julho e dezembro de 2017, o 
leilão público de bens móveis inservíveis 
arrecadou R$ 476.051,00. Foram leiloados 
lotes contendo carros, motos, caminhões e 
máquinas pesadas, além de equipamentos 
eletrônicos e de informática, móveis e 
diversas sucatas. No mês de julho, ocorreu 
mais um leilão com 30 lotes, incluindo 
veículos, máquinas, sucatas e equipamen-
tos, arrecadando R$ 506.088,20.  

Programa
Abraço
ao Servidor
Lançado em outubro de 
2017, o programa Abraço 
ao Servidor oferece 
apoio multidisciplinar 24 
horas aos servidores 
que estiverem afasta-
dos por motivos de 
saúde ou que precisem 
de apoio para enfrentar 
situações que preju-
diquem sua saúde física 
e emocional. Desde o 
início do programa até 
junho de 2018, foram 
realizados mais de mil 
atendimentos.

Escola Permanente de
Gestão Pública Municipal
A Escola Permanente de Gestão Pública Municipal 
foi implantada para fomentar a formação continu-
ada dos servidores. Desde 2017, foram mais de 
2.200 servidores capacitados nas áreas da educa-

ção, atendimento e administrativo. Para este ano, 
estão previstos outros cursos, como de primeiros 
socorros para a Educação e cursos para os moto-
ristas da Administração Municipal. 

Posto de coleta da Barra
O Posto de Coleta Laboratorial da Barra, inau-
gurado em maio de 2017, realiza em média seis 
mil procedimentos por mês. Dentre os mais 
solicitados, destacam-se hemograma, glico-
se, creatinina, colesterol total e frações e 

parcial de urina. O novo posto de coleta 
atende aos moradores da Barra, Nova Espe-
rança e São Judas, que agora não precisam 
mais ir até o Centro para fazerem exames 
laboratoriais.

Mais de R$ 153 milhões investidos em 2017
Balneário Camboriú é uma das cidades que mais 
investe em Saúde no Estado. Em 2017, foram mais 
de R$ 153 milhões em investimentos, sendo que 
79% de todo o valor investido são recursos muni-
cipais. É o dobro do mínimo exigido por lei. No ano 
passado, foram mais de 660 mil procedimentos, 
entre consultas com especialistas, exames e 
cirurgias – um investimento de quase R$ 10 

milhões. Zerou-se ou reduziu o tempo de espera 
em muitos atendimentos, como ressonância 
magnética e tomogra�a. Com o retorno para a 
AMFRI, Balneário Camboriú foi incluída em um 
mutirão que bene�ciou seis áreas. E o trabalho 
não para, somente no primeiro semestre de 2018 
já foram feitas quase 25 mil consultas ambulato-
riais e mais de 30 mil exames. 
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SAÚDE
Saúde pública de excelência e qualificada.



Nova ambulância
para remoção
básica
A Secretaria de Saúde conta com mais 
uma ambulância para transporte de 
pacientes. O veículo, adquirido este 
ano, pelo Fundo Municipal de Saúde, 
está sendo utilizado na remoção 
básica, no translado de pacientes 
para o Pronto Atendimento, para o 
Hospital Municipal Ruth Cardoso e 
para tratamento dentro e fora da 
cidade. Mais moderna e eciente, a 
nova ambulância dá sequência às 
ações de renovação da frota munici-
pal. Além disso, por meio de convênio 
com o Estado, uma nova van chegará 
em breve, para uso no Serviço Trata-
mento Fora do Domicílio (TFD). 

Nova Unidade
de Saúde
do Municípios
Foi entregue à comunidade, ainda em 2017, a 
nova Unidade de Estratégia de Saúde da 
Família do Bairro Municípios. Mais ampla e 
moderna, a unidade garante atendimento 
mais humanizado aos pacientes e melhores 
condições de trabalho aos prossionais. 
Somente em 2018, de janeiro a junho, foram 
feitos 52.114 atendimentos e procedimentos, 
uma média mensal de 3.200 atendimentos e 
5.400 procedimentos. A unidade possui 
equipe completa da Estratégia de Saúde da 
Família, composta por 3 enfermeiros, 3 médi-
cos, 7 técnicos de enfermagem, 15 agentes 
comunitários de saúde, 2 odontólogos, 
2 auxiliares de consultório dentário, 1 pedia-
tra e 1 ginecologista. Conta ainda com uma 
farmácia de distribuição de medicamentos 
controlados e um farmacêutico responsável.
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Posto de Saúde Central:
�m das �chas de
consulta e implantação
equipe ESF 
Diversas mudanças estão sendo realiza-
das nas Unidades de Saúde para desburo-
cratizar os atendimentos. No Posto Cen-
tral, não é mais necessário pegar �chas 
para consultas. O agendamento semanal 
agora pode ser feito durante todo o dia, 
das 7h às 19h. Além de eliminar a entrega 
de �chas, o Posto Central terá duas equi-
pes de Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) para atender o Centro da cidade. O 
trabalho iniciou com o planejamento da 
territorialização da região central, com a 
delimitação das ruas e número das 
residências, para que em breve iniciem os 
atendimentos como já acontece nos 
outros bairros do município.

Programa BC Mais Saúde para Você
Balneário Camboriú avançou nos atendimen-
tos da saúde. As Unidades Básicas de Saúde 
das Nações e Vila Real já ampliaram o horário 
de atendimento pelo programa “BC Mais 
Saúde para Você”. Agora, a população pode 
ser atendida das 7h às 22h, de segunda a sex-

ta-feira, por uma equipe formada por médico, 
técnico de enfermagem e enfermeiros. Em 
breve, o horário será estendido em todas as 
unidades do município, o que deverá reduzir 
os atendimentos no PA da Barra e no PA do 
Ruth Cardoso.
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Estratégia de Saúde da
Família nas Praias Agrestes
Uma equipe de Estratégia de Saúde da Família 
começou a atender exclusivamente os moradores 
das praias de Taquaras, Estaleiro e Estaleirinho. 
Antes, o atendimento era realizado pelas equipes que 
atendem na UBS Barra, e ocorriam apenas uma vez 
por semana para cada localidade. Agora, uma equipe 
atende somente a região das Praias Agrestes, 
oferendo consultas médicas, consultas de enferma-
gem e ações de prevenção e promoção da saúde para 
o cuidado contínuo da comunidade.

Líder na captação
de órgãos no Estado
O Hospital Municipal Ruth Cardoso é o hospital cata-
rinense com a menor taxa de negativa familiar para 
doação de órgãos. Em 2017, o HMRC fez 19 diagnósti-
cos de morte encefálica e 14 disseram “sim” à 
captação de órgãos, enquanto apenas três famílias 
negaram a doação. Os números merecem destaque, 
já que o Ruth Cardoso é um hospital municipal de 
média complexidade custeado em sua grande maio-
ria pelo Município. Também houve um crescimento 
na captação de órgãos de 2016 para 2017. Em 2016, 
foram 14 noti�cações de morte encefálica e 9 
doações (60% de autorização). Já em 2017, foram 19 
noti�cações e 14 doações (74% de autorização). O 
índice de Balneário Camboriú é melhor que a média 
nacional, onde a negativa familiar para doação de 
órgãos foi de 43% em 2016.

Baixo índice de
mortalidade na UTI
Humanizar o atendimento na saúde é 
um dos compromissos da Adminis-
tração. A criação de novos protoco-
los e a ampliação da equipe multi-
pro�ssional garantiram a redução da 
mortalidade e do tempo de inter-
nação de pacientes graves na UTI do 
Hospital Ruth Cardoso. A UTI rece-
beu cer ti�cado do Registro Nacional 
de Terapia Intensiva da Associação 
de Medicina Intensiva Brasileira 
(AMIB),  pois está registrando de 
forma sistemática o per�l clínico e 
epidemiológico dos pacientes da 
UTI,  o que permite avaliar a quali-
dade da assistência prestada.

Hospital Municipal
Ruth Cardoso
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Redução de 82% na demanda da Fila Única
O ano de 2017 encerrou com a redução de 82% 
na demanda da Fila Única por vagas nas esco-
las do município. Caiu de 1.700 para 313 o 
número de crianças aguardando por uma vaga 
em creche. Os números são o resultado das 
ações de ampliação de vagas na Educação 
Infantil por meio da compra de vagas nas cre-
ches particulares, da ampliação de salas (70 
vagas em novas salas do NEI Vovô Alécio e NEI 
Anjo da Guarda); 140 vagas com a construção 

do Núcleo Nova Geração no Bairro Municípios; 
e o recadastramento da Fila Única. Somente no 
ano passado, foram criadas cerca de 700 
vagas. Em 2018, novas ações para continuar 
bene�ciando mais famílias foram feitas e cerca 
de 1300 crianças foram convocadas da Fila 
Única – 800 crianças de 0 a 3 anos e 515 de 4 e 
5 anos. Para este ano ainda, haverá novo reca-
dastramento e outras ações em busca de 
novas vagas em creches. 

EDUCAÇÃO
Ensino inovador e integral.

Mais vagas em creches
Investir nas crianças é prioridade. De maneira 
inédita, Balneário Camboriú ampliou a oferta 
de vagas na educação infantil por meio da 
compra de vagas em creches particulares. No 

total, 436 crianças, de 0 a 3 anos, saíram da 
Fila Única e estão frequentando em período 
integral as instituições de ensino da rede par-
ticular. 



Nova Sede
Projetos O�cinas
Durante o mês de aniversário de Bal-
neário Camboriú, foi inaugurada a nova 
sede do Centro Educacional de Atendi-
mento no Contraturno (CEAC) - Projeto 
O�cinas. Com cerca de 800 m², a nova 
sede, localizada na Rua Canelinha, é 
muito mais ampla e adequada para 
sediar os mais de 2.600 alunos que 
participam das atividades de contratur-
no escolar. Além da nova sede, o projeto 
também contará com novas o�cinas: 
Jovem Doutor, em parceria com a Uni-
versidade de São Paulo (USP), e Edu-
cação Financeira, parceria com a 
ATOM/SA. Dentre as outras o�cinas, 
destacam-se as de Robótica 
Educacional, Arte e Robótica, Baby Balé, 
Violão, Canto, Dança, Ginástica 
Artística, Informática e Surfe.

Novo NEI Bairro dos Municípios
O ano letivo em 2018 começou com novidades. 
Desde fevereiro, o Bairro dos Municípios conta 
com um novo Núcleo de Educação Infantil, o NEI 
Nova Geração. O prédio, que abrigava a antiga 
unidade de saúde do bairro, foi reformado e 
readequado para atender 140 crianças de 4 e 5 

anos, nos Jardins I e II. O novo núcleo �ca na 
Rua Angelina, ao lado do CAIC. A readequação 
do espaço garantiu economia ao Município, 
além de agilidade, já que não será necessária 
uma nova construção. O Bairro dos Municípios é 
onde há maior demanda de vagas.

20

Reforma e manutenção nas escolas
A Secretaria de Educação está realizando 
reformas e melhorias nas unidades educacio-
nais. A cobertura da quadra do CEM Dona Lili, 
no bairro da Barra, foi reformada. No CEM Pro-
fessor Armando Cesar Ghislandi, no Bairro Vila 
Real, a cobertura que estava com a estrutura 
comprometida e apresentava risco de desabar 
foi retirada e a escola recebeu um toldo para 
cobrir a rampa de acesso aos blocos. No CEM 
Ariribá, estão sendo feitos pintura interna e 
externa de toda a escola, substituição de 
portas e grades, consertos de alvenaria e 

substituição do sistema de combate a incên-
dio, dentre outras ações. Já no NEI Ariribá 
está sendo implantada drenagem, que servirá 
como um extravasor para períodos de grandes 
chuvas. Além disso, 15 unidades escolares 
receberam obras de melhoria e manutenção, 
uma parceria entre a Secretaria de Educação 
e o Sindicato da Indústria de Construção Civil 
(Sinduscon) de Balneário Camboriú. Na parce-
ria, o Município forneceu os materiais e o Sin-
duscon, por meio dos seus associados, a mão 
de obra especializada.

ROPE – Brinquedo de programar
Projeto inédito no país, o ROPE foi lançado em 
2017 em Balneário Camboriú. A cidade foi a 
primeira a utilizar, em sala de aula, um brinquedo 
de programar de forma sistemática. Desenvolvido 
por alunos e pesquisadores do Laboratório de 
Inovação Tecnológica na Educação (Lite), da 
Univali, e destinado a crianças de 4 a 5 anos, o 
ROPE é um brinquedo inovador que permite trazer 
a tecnologia para a sala de aula, de maneira 
divertida e lúdica, sem a necessidade de uso de 
computadores. O robozinho simpático, feito de 

madeira, funciona obedecendo comandos das 
próprias crianças. Elas aprendem com facilidade 
a traçar tarefas enquanto desenvolvem a 
cooperação, solucionam problemas e fazem 
cálculos. Já são 30 brinquedos em 12 Núcleos de 
Educação Infantil, utilizados por mais de mil 
crianças dos Jardins I e II. O ROPE recebeu, 
recentemente, reconhecimento da Sociedade 
Brasileira de Computação (SBC) por impacto 
positivo na sociedade e relevância para o 
desenvolvimento da computação no país.
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Polo Bilíngue
e de Altas Habilidades
O Polo Bilíngue foi criado em 2017 pela Secreta-
ria de Educação para que os estudantes de�-
cientes auditivos tenham atendimento educa-
cional especializado em libras e em português. 
O polo funciona no NEI Sonho de Criança e 
atende aos alunos de toda a rede municipal. A 
Secretaria também criou o Polo de Altas Habili-
dades/Superdotação, que identi�cará e atende-
rá educandos que apresentem desempenho 
acima da média ou elevada potencialidade em 
diferentes áreas. O polo começou a funcionar 
em fevereiro deste ano, na sala de recursos do 
NEI Santa Clara, no Bairro dos Municípios. 

Sistema on-line de educação especial
A Secretaria de Educação implantou um sistema 
inédito para acompanhamento de estudantes 
especiais. Criado pelo próprio órgão, o Sistema 
de Gestão e Resultados, o E-PRO, reúne e com-
partilha em rede, de forma on-line, todas as infor-
mações sobre o educando especial, abrangendo 
histórico escolar, grá�cos de desenvolvimento 
do aluno, estatísticas, número de faltas e seus 

motivos, diagnóstico dos alunos, suas de�ciên-
cias, entre outras informações. Com base nessas 
informações, o sistema elabora estatísticas indi-
viduais e coletivas da educação especial, como 
índice de frequência escolar, das ações realiza-
das nas áreas da saúde, pedagógica ou social, e 
informa o status do atendimento (aberto, em 
andamento ou concluído).

Totens de segurança
Desde janeiro, estão funcionando 
10 totens de monitoramento e 
segurança em pontos estratégi-
cos da cidade. De lá para cá, foram 
realizados 341 atendimentos com 
o auxílio dos equipamentos, o que 
aumenta a efetividade dos atendi-
mentos da Guarda Municipal e 
Agentes de Trânsito. Capazes de 
analisar automaticamente as ima-
gens do trânsito e de movimen-
tação de pessoas, os totens 
detectam situações de risco e 
permitem transmissão de dados 
em tempo real para a Central de 
Monitoramento.

Fim das bases �xas
A Guarda Municipal realizou 1.699 prisões ou conduções no município entre janeiro/2018 e 
junho/2018. No primeiro semestre deste ano, foram geradas 11.347 ocorrências via 153, 21,7% a 
menos do que no mesmo período do ano passado, quando foram registradas 14.377 ocorrências. 
Em contrapartida, o número de prisões ou conduções aumentou 11,6%, com 659 registros em 
2018 e 590 registros em 2017. Os números são resultado do �m das bases �xas e da maior 
presença da Guarda Municipal nas ruas da cidade, realizando patrulhamento preventivo e 
ostensivo, contribuindo com a redução da criminalidade.
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SEGURANÇA
Cidade segura para todos.



Reforço
no K9
Desde a última temporada, 
a Guarda Municipal teve 
reforço no K-9. Além do cão 
Black, utilizado em 
patrulhamentos ostensivos, 
contam com mais dois 
cães, um da raça labrador 
retriever, para função de 
faro de entorpecentes, e um 
pastor holandês, para 
patrulha. Ocorreu, ainda, a 
doação de um  lhote de 
pastor belga malinois, que 
irá passar por um trei-
namento especí co para 
servir como cão farejador. 
É um cão de personali-
dade sociável, com atu-
ação, principalmente, em 
rondas escolares e even-
tos públicos. 

Novo sistema de
comunicação de rádios
Na linha da inovação e investimento em tec-
nologia para o uso na segurança pública, foi 
instalado um novo sistema de comunicação 
de rádios, contemplando rádio comuni-
cação, telefonia e console de despacho. A 
troca dos equipamentos foi necessária para 
modernizar e trazer recursos indispensáveis 
para a segurança dos pro ssionais, princi-
palmente quanto à cobertura de rádio 
frequência, que, no sistema anterior, apre-
sentava di culdades de comunicação na 
Região Sul do município. Outro ponto impor-
tante é a geolocalização dos agentes de 
segurança, já que o novo sistema permite 
aos operadores analisarem em tempo real a 
localização de cada agente de forma 
automática, por meio de GPS. 
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Simulado de Inundação da Defesa Civil
Após um simulado de mesa, com integrantes 
do Grupo de Respostas a Ações Coordenadas 
(GRAC), foi realizado em 2017 o Simulado de 
Inundação da Defesa Civil presencial, no Bairro 
dos Municípios, com a participação de 130 inte-
grantes e 70 moradores voluntários. O objetivo 
foi o treinamento dos membros do GRAC e a 

preparação para atuar em casos de desastres. 
Um novo Simulado aconteceu no dia 31 de julho 
deste ano, em diferentes bairros, com a parti-
cipação de 16 moradores voluntários e atores, 
nas simulações de deslizamentos, queda de 
muro, acidente e ocorrência com vítima de 
arma de fogo.

Grupo
de operações
em ocupações
irregulares
Conter o aumento das ocupa-
ções irregulares é uma preo-
cupação do Governo Munici-
pal desde o início de 2017. A 
Administração vem traba-
lhando nesse sentido com 
diversas ações pontuais. Em 
parceria com FURBES e 
demais órgãos, foi feito 
cadastramento das famílias 
residentes nessas áreas. A 
intenção nesse momento é 
combater as novas constru-
ções irregulares para não 
prejudicar ainda mais esta 
situação.



Melhorias
na iluminação
Até junho deste ano, a COSIP realizou 29 
ampliações de rede elétrica e 28 melho-
rias de rede, incluindo a modernização 
do calçadão da Central, onde foram substi-
tuídas lâmpadas comuns por lâmpadas 
de LED. Na Rua 951, foram substituídas 
as lâmpadas de 150w pelas de 400w. 
Foram reduzidos em 35% os custos com 
contratos de manutenção e em 15% o 
contrato de aluguel. Além disso, a COSIP 
realizou, em 2017 e no primeiro semestre 
de 2018, cerca de 9 mil atendimentos a 
chamadas da comunidade, inovando com 
atendimento também pelo aplicativo 
WhatsApp.
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Organização da 
ação elétrica
Uma força-tarefa organizada pela COSIP uniu as 
empresas de telecomunicação para organizar a 
�ação elétrica dos postes de iluminação pública 
do calçadão da Avenida Central e de toda a 
extensão da Avenida Atlântica. O objetivo é 
diminuir a poluição visual causada pelo uso desor-
denado da �ação, que di�culta o trabalho, e 

manter a utilização dos �os que estão em bom 
funcionamento. Foram retirados cabos de clien-
tes que solicitaram a desconexão dos serviços, 
reorganizando a �ação que estava desordenada e 
adequando as entradas de cabos de telefonia dos 
prédios locais. Neste segundo semestre, uma 
força-tarefa iniciou na Avenida Brasil.
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Iluminação nos bairros da cidade
Os Bairros dos Estados, Ariribá, Nações, Vila 
Real, Municípios, Pioneiros, Centro e Marginais 
da BR-101 ganharam nova iluminação. Foram 
trocadas lâmpadas, suportes de lâmpadas, rea-
tores e luminárias dos postes das ruas. Também 
tiveram ampliações e reposicionamentos de 

postes na Rua Alameda Pau-Brasil - foram 
implantados oito postes novos e reposicionados 
outros oito, para evitar a formação de pontos 
escuros no trecho. A obra do Binário Sul, no pro-
longamento da 4ª Avenida, recebeu �ação sub-
terrânea e lâmpadas de LED.  
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Viva Verão 
Em 2018, o Viva Verão 
ofereceu nove modalidades 
esportivas nas areias de 
Balneário Camboriú. Entre 
elas, estão: academia, 
futebol de areia, handebol, 
frescobol, beach tennis, 
vôlei de praia e palco verão. 
Ao todo, mais de nove mil 
pessoas passaram pelos 
nove polos esportivos na 
Avenida Atlântica, na tem-
porada 2017/2018. 

Mais de 5 mil alunos atendidos nas escolinhas
Em 2017, foram mais de 5 mil alunos atendidos pela 
Fundação Municipal de Esportes (FME), em escolinhas 
esportivas, esporte de rendimento, Maturidade 

Saudável e na Academia Pontal Norte. A academia 
passou por reforma de rampa, pintura e troca de 
grama sintética para piso especí�co de academia.

ESPORTE
Balneário é sinônimo de qualidade de vida e bem-estar.

29

Maturidade Saudável
+ Pense Leve
O Município pensa no desenvolvimento saudável 
dos 60+ em Balneário Camboriú. O Programa 
Maturidade Saudável, em ação conjunta com a 
Secretaria da Pessoa Idosa e a Secretaria de 
Educação, oferta atividades esportivas aos 
idosos e para pais e mães de alunos em diversas 
modalidades, atendendo milhares de pessoas 
de todos os bairros da cidade.
O Programa Pense Leve foi criado em 2017 para 
que os 60+ tenham um projeto de vida após a 
aposentadoria. Entre passeios e conversas, o 
projeto desenvolve atividades para melhorar a 
autoestima e cuidar da saúde, seguindo como 
exemplo os padrões de peso recomendados 
pela Organização Mundial da Saúde. 

Legado Olímpico 
Balneário Camboriú entrou para história do boxe 
nacional com a inauguração do Espaço Legado 
Olímpico, em 2017. O local recebeu equipamen-
tos da modalidade de boxe utilizados nos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro e hoje atende a 
cerca de 100 alunos de todas as idades, tanto de 
escolinhas como atletas de rendimento.

Praia para todos
O Praia Acessível - projeto que iniciou em 2017 
e veio para �car - é um dos polos do Viva 
Verão. Com a missão de proporcionar acessi-
bilidade e inclusão a todos, o projeto possibili-
ta que pessoas com de�ciência física e mobili-
dade reduzida desfrutem da praia, tomem 
banho de mar com conforto e segurança em 
cadeiras anfíbias e pratiquem esportes adap-
tados. Nas duas temporadas de verão em que o 
projeto esteve em prática, foram quase 400 
pessoas atendidas.



A Praça da Cultura ganhou novo visual, passou 
por melhorias com a otimização do espaço, 
mais atrativos, muita música e a famosa feira 
livre, tornando-se um espaço democrático para 
todas as idades. 
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Praça da Cultura 

Novo formato da Festa
do Bom Sucesso
A diversidade cultural de Balneário Camboriú foi 
celebrada durante a Festa do Bom Sucesso, que, 
em 2017, ganhou novo formato. A festa retomou a 
identidade cultural local e, de forma inédita, 
aconteceu na Praça do Pescador, no Bairro da 
Barra, o lugar mais habitado e desenvolvido do 
início do povoamento. Em 2017, foram cerca de 
40 mil pessoas nos três dias do evento, com 
música, venda de artesanato e comidas típicas 
das culturas que ajudaram a formar a cidade. A 
Festa do Bom Sucesso já faz parte do calendário 
de aniversário da cidade e, em 2018, aconteceu 
de 27 a 29 de julho, com uma variedade de apre-
sentações artísticas, muita gastronomia e, pelo 
segundo ano, show da Camerata Florianópolis. 
Com recorde de público, cerca de 50 mil pessoas 
prestigiaram os três dias de festa.

Boulevard Rua 200
Um novo espaço cultural foi construído e deu 
nova cara para a tradicional Feirinha da Rua 
200 - o Boulevard Rua 200. Ao lado do Teatro 
Municipal, além da Feira do Colono, que acon-
tece toda quarta e sábado, o Boulevard 
também será utilizado para outras manifesta-
ções culturais. O local recebeu intervenção na 
rua em uma área de 60 metros, com passeio 
ampliado e um calçadão para uso de pedes-
tres. Ganhou bancos, iluminação, jardins e 
lixeiras. A obra contemplou ainda a ligação 
das barracas na rede de água e esgoto, uma 
reivindicação antiga dos feirantes e exigência 
do Ministério Público. 

CULTURA
Arte, história e tradição em nossa cidade.

Cinema nas
Comunidades  

Campanhas do Agasalho e Baile do Cobertor 
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A Prefeitura de Balneário Camboriú promoveu 
em 2018, a Campanha do Agasalho e o tradicional 
Baile do Cobertor. Foram quase 30 mil peças 
arrecadadas e 160 cobertores, distribuídos às 

famílias cadastradas, igrejas e comunidades 
terapêuticas. Em 2017, foram quase 29 mil peças 
arrecadadas na Campanha do Agasalho, além de 
170 cobertores doados no Baile. 

Já foram realizadas duas 
edições do Cinema nas 
Comunidades, através do 
Cadastro Único/Programa 
Bolsa Família e da Casa de 
Passagem do Adolescente. 
Mais de 500 pessoas presti-
giaram os eventos nos bair-
ros São Judas e Vila Real. 
No mês de comemoração 
dos 54 anos de Balneário 
Camboriú, foi realizada a 3ª 
edição, no Centro Comuni-
tário Nações. 

AÇÕES
Políticas públicas especiais para a comunidade.



32

Casamento Coletivo 
Tradicional nas comemorações do aniversá-
rio de Balneário Camboriú, o Casamento 
Coletivo em 2018 teve 54 casais que trocaram 
aliança no dia 20 de julho. Os noivos recebe-
ram �gurinos completos, e as mulheres tive-

ram um “dia de noiva” no Centro de Treina-
mento Comunitário (CTC). Os casais ganha-
ram também convites, o bolo de casamento e 
espumante. Em 2017, 53 casais o�cializaram 
suas uniões no Casamento Coletivo. 

Reforma da Casa de
Passagem do Migrante
e Resgate Social
A reforma da Casa de Passagem contemplou parte 
hidráulica, troca de pisos e pintura das paredes. O 
local atende diariamente pessoas em situação de 
rua – grande parte vem de outras cidades e estão de 
passagem pelo município em busca de oportunida-
des de emprego, sendo encaminhadas pelo Resgate 
Social. Além disso, foi feita reestruturação do 
Departamento de Resgate Social, com plantão 24 
horas todos os dias, e implantação do atendimento 
pelo 156. 
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Abraço - Programa
de Proteção ao Idoso
Ação destaque da Secretaria da Pessoa Idosa, 
o Programa ABRAÇO de Proteção ao Idoso, 
criado em 2017, já realizou quase dois mil 
atendimentos desde a sua implantação até 
junho deste ano. Foram 524 consultas psico-
lógicas, 295 consultas jurídicas, 313 atendi-
mentos por negligência, 201 por violência 
�nanceira, 80 por abandono, 79 por autone-
gligência, 49 por agressão física e 177 pedidos 
de institucionalização. O ABRAÇO atende 
idosos vítimas de maus-tratos, violência psi-
cológica e abandono. A equipe é formada por 
pedagoga, psicóloga, assistente social, uma 
advogada e um administrador.

Cartão da 
Pessoa Idosa
Em 2017, o Cartão da Pessoa Idosa passou a ser 
emitido na hora. Até junho deste ano, foram 
confeccionados mais de 4 mil cartões.

Núcleo de Atenção à
Pessoa Idosa na
Barra e Nações 
Para descentralizar os atendimentos realiza-
dos na sede da Secretaria da Pessoa Idosa, 
foram criados os Núcleos de Atenção à 
Pessoa Idosa nos bairros da Barra e Nações, 
oferecendo cursos de acordo com a demanda 
da população de cada local. 

Desde 2017, os 60+ passaram a ter um tratamento 
diferenciado. Na Secretaria da Pessoa Idosa, são 
aproximadamente 15 mil atendimentos por mês 
em 86 o�cinas oferecidas no Polo Central, nas 
Nações e no Bairro da Barra. A maioria delas foi 

criada no ano de 2017 com a parceria de voluntá-
rios, e visam promover a socialização, o lazer, a 
educação, a inclusão digital, o bem-estar e a 
saúde dos 60+. Também foram criados o Conselho 
Sênior e o Coral de Vozes da Terceira Idade.

Um novo olhar para os 60+
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Cidade-sede do
Estratégia Brasil Amigo
da Pessoa Idosa

Cão Terapia

60+ no Mercado
de Trabalho
No mês de aniversário da cidade, os idosos 
também foram lembrados. A Prefeitura, por 
meio da Secretaria da Pessoa Idosa, em parce-
ria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e 
a Seno Recursos Humanos, lançou o 60+ no Mer-
cado de Trabalho. A ideia é auxiliar na reinser-
ção de pessoas com mais de 60 anos no merca-
do de trabalho, com cadastro especí�co, currí-
culo padrão e, ainda, sugestões e dicas voca-
cionais de uma psicóloga.

Balneário Camboriú foi o primeiro município 
do país a receber a capacitação da Estratégia 
Brasil Amigo da Pessoa Idosa. Participaram 
cerca de 350 pessoas de 154 cidades, dos 
estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina, além de membros do Governo Fede-
ral, da Organização Pan-Americana da Saúde e 
da Organização Mundial da Saúde.

Também criado em 2017, o Cão Terapia conta com 
39 voluntários e seus cachorros que visitam o Lar 
do Idoso, a Casa das Anas e o Hospital Municipal 
Ruth Cardoso, levando alegria e ajudando no trata-
mento dos pacientes e internos.

Cancha de bocha e academia ao ar livre para os 60+
Neste mês de julho, também foi inaugurada uma 
cancha de bocha, sendo a única com medidas 
o�ciais no município, e uma academia ao ar 
livre, junto à Casa da Sogra, no bairro dos 
Municípios, que podem ser utilizadas de 
maneira gratuita pelos idosos e toda população. 
Os equipamentos fazem parte do projeto Cidade 

do Idoso, que pretende transformar a Casa da 
Sogra em um espaço voltado 100% para a 
melhor idade. Os equipamentos foram 
adquiridos por meio de convênio entre 
Município de Balneário Camboriú e Governo do 
Estado e a instalação teve parceria com a 
Associação de Moradores do bairro. Parque Municipal Raimundo Gonçalez Malta 

Bandeira Azul
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A preocupação com o meio ambiente – em 
especial, com as águas – é demonstrada em 
diversas ações do Município. Nesse sentido, foi 
desenvolvido um trabalho para o município con-
seguir a gestão das praias e a busca da certi�-
cação Bandeira Azul em três praias: Estaleiro, 
Estaleirinho e Taquaras. Duas das praias, Esta-
leiro e Estaleirinho, já receberam aprovação do 

júri nacional do programa Bandeira Azul e estão 
mais perto de obter a certi�cação do programa. 
A próxima etapa será a aprovação do júri inter-
nacional e, até outubro, o Município deve �nali-
zar as obras de infraestrutura previstas pelo 
programa para a conquista da Bandeira Azul. A 
meta é hastear nas praias a bandeira do progra-
ma até o �nal de 2018.

O Parque Natural Municipal Raimundo Gonçalez 
Malta ganhou melhorias, esculturas e, pela 
primeira vez depois de 25 anos, um plano de 
manejo. O documento de 355 páginas estabelece 
normas e atividades que poderão ser desenvolvi-
das no local. O Parque também passou a ter um 
laboratório �toterápico de produtos feitos com 
plantas medicinais – Laboratório Edgar Eipper. 
Junto com a farmácia �toterápica e o horto de 

plantas medicinais, o laboratório faz parte do 
Projeto Plantas que Curam. O laboratório produz 
chás, tinturas, cremes, xaropes, pomadas e 
sabonetes com toda a matéria-prima de que 
dispõe, como calêndula, arnica e erva-baleeira, 
sendo cultivadas ali mesmo no Parque Raimundo 
Malta. Os produtos �toterápicos são distribuídos 
gratuitamente e, de janeiro até 1º de junho, 
10.249 produtos foram entregues à população.

NATUREZA
Meio ambiente, saneamento e águas limpas.
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Ampliação da rede coletora de esgoto

Obras concluídas:

Março/2017 - Obras das elevatórias do Bairro Nova 
Esperança, Loteamento Schutz e no Morro do Boi.

Abril/2017 - Entregues 20 km de rede no Bairro 
Nova Esperança, Loteamento Schutz e Parque 
Bandeirantes. 

Dezembro/2017 - Implantados e entregues 4 km de 
rede de esgoto nas praias de Laranjeiras e Taquaras. 

Janeiro/2018 - Obras das elevatórias nos bairros São 
Judas e Barra. 

Obras em andamento: 

Desde agosto de 2017, estão sendo implanta-
dos 7,5 km de rede de esgoto no Bairro dos 
Municípios, com 90% da obra concluída e 
previsão de entrega ainda em 2018. Os bair-
ros São Judas Tadeu e Barra também estão 
sendo bene�ciados - serão 9,2 km de rede 
coletora para atender as localidades. O pro-
jeto para as praias do Estaleiro e Estaleiri-
nho já está em fase �nal de aprovação na 
Caixa Econômica Federal e readequação da 
Licença Ambiental.

A preocupação com nossas águas passa pela coleta e pelo tratamento do esgoto. Para deixar a cidade 
100% saneada, a EMASA vem executando obras de ampliação na rede coletora de esgoto.
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Projeto Rio
das Ostras 
Para resolver de�nitiva-
mente os alagamentos 
decorrentes das chuvas 
nos bairros da Barra, São 
Judas e Nova Esperança, 
está sendo feito o projeto 
de desassoreamento e 
desobstrução do Rio das 
Ostras. Com esse estudo, 
será veri�cada a possibili-
dade de aumentar a vazão 
do rio e, após, serão con-
tratadas empresas para a 
execução das obras 
necessárias. Dentro do 
projeto, estão a prestação 
de serviços técnicos de 
engenharia para execução 
de estudo hidrológico e a 
readequação de calha, 
pontes e acessos, incluin-
do plano de manutenção 
do rio. 

Revitalização
Rio Marambaia 
As ações para a qualidade das águas não 
param. E a revitalização do Rio Marambaia, 
esperada há anos pela população, é uma delas 
que já começou. Na primeira etapa, foram 
retirados, em 200 metros do Rio, 1.067 metros 
cúbicos de lixo, entulho e areia fétida, o que 
equivale a cerca de 110 caminhões. Uma 
contenção �utuante para segurar garrafas e 
sacolas plásticas, por exemplo, evitando que 
a sujeira siga para o mar, foi colocada na 
altura da Rua Julieta Lins, no bairro Pioneiros, 
�nalizando essa etapa. A próxima etapa será a 
instalação de unidades de areação em três 
pontos do rio, que vão oxigenar a água. A 
terceira etapa será o desassoreamento 
completo com uso de draga.

ANTES

DEPOIS
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Se Liga na Rede
e Vídeo Inspeção 

Projeto Produtor de Água 
Entre as ações para preservar e garantir a con-
servação dos recursos hídricos na bacia do Rio 
Camboriú, o Projeto Produtor de Água incenti-
va proprietários rurais a adotarem práticas 
conservacionistas em suas propriedades. Ao 
todo, são 18 proprietários rurais inscritos, 
975,28 hectares de área conservada e 58,77 
hectares destinados à restauração. Em parce-

ria com a cidade vizinha Camboriú, está em 
andamento o projeto do Parque Inundável, que 
terá múltiplas ações conjuntas de despoluição 
e revitalização da bacia do Rio Camboriú, com 
a proteção das águas para o abastecimento 
das duas cidades, contenção de cheias e a 
criação de um espaço dedicado ao turismo e 
lazer integrado ao meio ambiente.

O Programa Se Liga na Rede BC desenvolve ações 
contínuas de �scalização das ligações irregulares de 
esgoto. De janeiro 2017 até junho 2018, foram mais de 
27 mil vistorias em nove bairros e mais de 18 mil 
imóveis inspecionados, sendo 8.746 reinspeções e 
691 �scalizações. O serviço é realizado para veri�car 
a situação das ligações hidrossanitárias por meio de 
teste de fumaça e lançamento de corantes na rede 
de esgoto. Em setembro de 2017, iniciou a 
�scalização através de vídeo inspeção na rede de 
esgoto e, neste ano, com o auxílio de um "robozinho" 
com uma câmera acoplada, teve início a �scalização 
com vídeo na rede de drenagem pluvial. A ação para 
coibir ligações clandestinas de esgoto contribuirá 
para a melhoria da balneabilidade das praias e rios 
da cidade. 

Melhorias no abastecimento de água
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Para melhorar a qualidade do abastecimento 
de água em Balneário Camboriú, diversas 
obras e ações estão sendo executadas. Entre 
elas, foi construído um novo reservatório - R2, 
com capacidade para 2,8 milhões de litros de 
água, feito com material metálico vitri�cado 
com alta durabilidade, pois o antigo 
reservatório estava enferrujado e tinha menor 
capacidade. Para reforçar o abastecimento de 
água para os bairros da Barra, São Judas e as 
Praias Agrestes, foram concluídas as 
travessias pelo método não destrutivo da 
Rodovia BR-101. Também estão em andamento 

obras para melhorar e aumentar a capacidade 
da Estação de Tratamento de Água (ETA) e dos 
novos geradores da nova Estação de Recalque 
de Água Tratada (ERAT), além das obras para 
levar água encanada às praias de Laranjeiras, 
Taquaras, Estaleiro e Estaleirinho, incluindo 
um reservatório no Estaleiro, que terá 
capacidade para 1,5 milhão de litros. Além 
disso, estão sendo executadas obras de 
requali�cação, extensão e interligação de rede 
de distribuição de água em toda a cidade. Ao 
todo, serão implantados 3.300 metros de rede 
e 36 interligações. 
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Requali�cação
do sistema viário
Cerca de 10 quilômetros de ruas em Balneário Camboriú 
já receberam asfalto novo, com as obras de 
Requali�cação das Vias. Os trabalhos da primeira etapa 
foram concluídos, com a repavimentação das ruas no 
entorno do prolongamento da 4ª Avenida. Dentre as 
ruas bene�ciadas nesta primeira etapa do programa, 
estão as Avenidas Alvin Bauer, Martin Luther, do 
Estado, Brasil, Atlântica, Normando Tedesco e ruas em 
diversos bairros da cidade. A Secretaria de Obras já 
estuda o cronograma da segunda etapa, quando foram 
licitadas mais 25 mil toneladas de asfalto e 
requali�cados cerca de 30 quilômetros da malha viária, 
o equivalente a uma média de 60 ruas. Esta etapa inicia 
em agosto.

Reforço na sinalização das vias
Até julho de 2018, foram instaladas 550 placas 
de sinalização nas vias da cidade e outras 840 
substituídas. Foram pintados 18.750 m² de 
ciclovias, 22.500 m² de faixas de pedestre, 
900 m² de lombadas e 7.500 m² de pinturas 
gerais (bordo de rua, sinalização, legenda de 
idosos e carga e descarga). A educação no 

trânsito também foi uma preocupação. Foram 
realizadas, durante todo o ano de 2017 e 
primeiro semestre de 2018, atividades educa-
tivas com o envolvimento de quase 10 mil 
alunos da Educação Infantil e do Ensino Fun-
damental da Rede Municipal, entre palestras, 
teatros, jogos e entregas de materiais.

INFRAESTRUTURA
Cidade planejada e acessível.
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Dog Park
Outra novidade no Binário Sul é o Dog Park, o 
primeiro da cidade. Com acesso pelas ruas 
2870 e 2950, o local possui bebedouros para 
os cães, lixeiras, grama especial, bancos, 
cancha de areia, slalom (barras para treino 
em zigue-zague), salto simples e salto com 
pneu, e porta de acesso dupla para evitar 
fuga dos cachorros.

Binário Sul - Prolongamento 4ª Avenida
Durante as comemorações dos 54 anos de 
Balneário Camboriú, foi entregue a obra do 
Binário Sul - prolongamento da 4ª Avenida. 
Em 2017, retomou-se o processo para a con-
clusão das obras, com a desapropriação e 
demolição de imóveis. O trabalho possibili-
tou que em 2018 fosse executada mais uma 
etapa – da Rua 2650 até a Rua 3020. A obra 
tem um novo conceito de urbanidade, que dá 

qualidade aos equipamentos urbanos, crian-
do espaços de lazer, áreas verdes e investin-
do em mobilidade que prioriza pedestres e 
ciclistas. O trecho, com 544 metros de com-
primento e 22 metros de largura, ganhou três 
pistas para veículos, ciclovia protegida e 
calçadas em paver, pontos de ônibus munici-
pal, parques infantis, áreas de convivência e 
áreas verdes.
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Reestruturação da Praia Central
A Praia Central de Balneário Camboriú, um dos 
principais cartões postais de Santa Catarina, será 
em breve reestruturada. Em abril, foi entregue a 
Licença Ambiental Prévia (LAP) para o projeto de 
reestruturação da faixa de areia e construção do 
molhe do Pontal Norte. Com a obra, a Praia Central 
deverá �car com cerca de 60 metros a mais de 
faixa de areia. Atualmente, há trechos com 

apenas 25 metros. No local, serão colocados 2,4 
milhões de metros cúbicos de material trazidos de 
jazidas que �cam a cerca de 15 km da costa, mas 
que têm o mesmo tipo de componentes orgânicos 
existente na faixa de areia. Para a viabilização do 
projeto, o Governo Federal disponibilizará cerca 
de R$ 100 milhões por meio do Prodetur + 
Turismo. As obras devem iniciar em 2019.

TURISMO
Turismo o ano todo, com estrutura e hospitalidade.

BC na rota dos transatlânticos
A primeira temporada de transatlânticos – 
2017/2018 – trouxe mais de 81 mil turistas a 
Balneário Camboriú. Os passageiros, de 
mais de 20 nacionalidades, foram trazidos 
por navios da Pullmantur, MSC Cruzeiros e 
Costa Cruzeiros, em 19 escalas. Mais de 66% 
dos visitantes desembarcaram para conhe-
cer a cidade. Uma pesquisa de demanda 

turística, realizada pela Secretaria de Turis-
mo e Desenvolvimento Econômico, em par-
ceria com a Associação dos Municípios da 
Foz do Rio Itajaí (AMFRI), mostrou que 99% 
dos turistas que conhecem a cidade preten-
dem voltar. Para a próxima temporada – 
2018/2019 –, 27 escalas de cruzeiros já estão 
con�rmadas. 
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Recordes no turismo
O ano de 2017 foi de recordes no turismo de 
Balneário Camboriú. A cidade, considerada a 
Capital Catarinense do Turismo e integrante 
da Costa Verde & Mar, se consolidou como 
destino mais procurado de Santa Catarina. No 
ano passado, de janeiro a dezembro, o municí-
pio recebeu mais de 4,2 milhões de turistas, 
um aumento de 22% em comparação a 2016, 
quando 3,4 milhões de turistas visitaram a 
cidade. Balneário Camboriú foi o destino mais 
procurado da CVC em Santa Catarina, o 6º 
mais procurado no país e o 4º destino brasilei-
ro mais procurado pela Fly Tur. Em 2018, o 
cenário continua positivo. No primeiro 
semestre, Balneário Camboriú foi visitado por 
mais de 2 milhões de pessoas, número 10% 
superior ao mesmo período de 2017.

Centro de Eventos
Balneário Camboriú terá em breve um Centro 
de Eventos que irá fomentar o turismo de 
negócios e movimentar a economia o ano 
inteiro. O Município irá participar efetiva-
mente da gestão do Centro e uma comissão 
já foi formada por representantes do Governo 
do Estado, da Prefeitura, da Convention & 
Visitors Bureaux e entidades ligadas ao setor 
turístico, para discutir o calendário de even-
tos, valores das locações, processo de fun-
cionamento, dentre outros temas. A iniciati-
va visa fazer com que as entidades tenham 
voz ativa nas decisões que envolvem o Centro 
de Eventos, que será um importante equipa-
mento público para o turismo. Com recursos 
municipais, estaduais e federais, a obra está 
86,18% executada. 



Balneário Camboriú - Capital Catarinense do Turismo

www.bc.sc.gov.br 

EXPEDIENTE
Informativo institucional da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú,

por meio da Diretoria de Divisão de Comunicação - edição especial de Prestação de Contas - em comemoração aos 54 anos de Balneário Camboriú. 
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