
 

Operação Floripa Verão 2011 
Ações para uma temporada de sucesso 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Os representantes da Prefeitura Municipal de Florianópolis, do Governo do 
Estado de Santa Catarina, dos órgãos federais e, os representantes do trade 
turístico, reunidos nos dias 2 e 3 de agosto de 2010 no Centro de Convenções de 
Florianópolis, durante o Seminário de Planejamento OPERAÇÃO FLORIPA 
VERÃO 2011, comparecem perante a sociedade florianopolitana e aos turistas 
que escolhem nosso município como destino preferencial para: 
 
1- Divulgar as ações previstas pela Operação Floripa Verão 2011 e o 
estabelecimento de parcerias para uma temporada de verão de sucesso na 
cidade mais querida do Brasil: 
 
 
FORNECIMENTO DE ÁGUA 
 
- Retomar o projeto “Guerra ao Desperdício” em parceria com a CASAN. O projeto 
prevê a realização de campanha de conscientização pelo uso racional da água, 
serviço de call-center, a criação de equipes para atuar com 15 carros-pipa e 
contenção de vazamentos e desperdício. O investimento previsto é de R$ 300 
mil, oriundos do Fundo Municipal de Saneamento e da CASAN; 

 
- Realizar o acionamento da interligação do Sistema Integrado com o Sistema 
Costa-Norte, possibilitando o aumento da vazão em 60l/s. Pretende ainda, 
ampliar sistemas de captação na Vargem Grande, Daniela, Ratones, Brava e 
Cachoeira do Bom Jesus. Para a empresa, não se verifica riscos no abastecimento 
do sul da Ilha; 

 
 
ENERGIA ELÉTRICA 
 
- Com a entrada da Subestação Agronômica em operação, Florianópolis ganha 
30% a mais no suprimento de energia elétrica. A CELESC pretende revitalizar a 
subestação Ilha-Norte, colocar em operação a subestação Agronômica com 90 
MVA e duas Linhas de Transmissão de 138 Kv subterrâneas de alta 
confiabilidade. No norte da Ilha, a CELESC pretende reforçar o serviço de 
atendimento emergencial, disponibilizando um caminhão com cinco eletricistas 
entre 15:00 e 7:00h e duas viaturas com 2 eletricistas em plantão 24h. No sul da 
Ilha, haverá um caminhão e uma viatura. Para evitar cortes no Réveillon, a 
CELESC solicita atendimento com geração própria dos grandes consumidores do 
norte da Ilha. Outra medida, prevê a transferência de carga da subestação Ilha-
Norte para a subestação da Trindade; 
 
 



 
 
 
 
 
 
SISTEMA VIÁRIO 
 
- O DEINFRA prevê o início das obras de conclusão da duplicação da Rodovia SC-
401, entre Jurerê e Canasvieiras. O projeto prevê a implantação de ciclovias. O 
orçamento é de R$ 18.135.000,00, com financiamento do MTur (65%) e Governo 
do Estado (35%); 
 
- A Secretaria Municipal de Obras (SMO) prevê a conclusão das obras de 
revitalização da Av. Beira-Mar Norte em dezembro. A avenida ganhará um 
heliponto. O espaço destinado à calçadas será duplicado e a ciclovia receberá 
recapeamento asfáltico. O trapiche será duplicado, com formato em T, 
permitindo a atracação de 3 Escunas, simultaneamente. A SMO realizará o 
recapeamento asfáltico em 5km desta via, da Ponte Colombo Salles até a Casa 
D’agronômica. O investimento previsto é de R$ 8.810.756,51; 
 
- A SMO prevê a conclusão da obra do elevado do Trevo da Seta no final do ano;  
 
- A Operação Tapa-Buracos será realizada nos balneários até o início da 
temporada; 
 
- A SMO aguarda a liberação dos órgãos ambientais para providenciar projeto 
paisagístico do enroncamento realizado na praia da Armação; 
 
 
CULTURA E EVENTOS 
 
- A Fundação Franklin Cascaes pretende elaborar o Cadastro de Produções 
Culturais (Agentes culturais e grupos de cultura), a ser disponibilizado na 
Internet e impresso para hotéis, restaurantes e similares;  
 
- A SETUR e a Fundação Franklin Cascaes (FCFC), em parceria, viabilizarão a 
publicação do Calendário de Eventos; 
 
- A FCFC pretende viabilizar palcos permanentes para apresentações nas 5 
regiões turísticas do município; 
 
- A FCFC prevê o lançamento de Edital para música, artes visuais e outras 
atividades culturais na temporada de verão; 
 
- A SETUR deve apresentar projetos dos eventos de fim de ano, até o fim de 
agosto, como estratégia para ampliar o período de alta-estação turística, o fluxo 
turístico, o aumento da receita e da geração de empregos; 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
- A SETUR projeta a revitalização do carnaval do centro histórico e promoverá 
pré-carnaval nos balneários com apresentações de Escolas de Samba e Blocos 
Carnavalescos; 

 
- A SETUR pretende apresentar, em breve, o Projeto de Marketing Promocional 
dos eventos Natal, Réveillon e Carnaval; 
 
- Minuta de Decreto que dispõe sobre a normatização para a emissão de 
autorização de eventos, será apresentado pela SETUR  para análise do Prefeito. A 
SETUR pretende centralizar e coordenar o processo de autorização para a 
realização de eventos de interesse turístico em espaços públicos da cidade; 
 
- A FCFC pretende abrir o Teatro da Ubro na temporada; 
 
- O Grupo ALL Entretenimento projeta crescimento expressivo dos eventos nos 
segmentos Premium, Familiar e Jovem, no norte da Ilha. O Réveillon Premium 
em Jurerê Internacional deve crescer 100%; 
 
- O Grupo RBS irá reeditar o multi-evento Floripa TEM na Praia Mole, Lagoa da 
Conceição, Praia Brava, Jurerê Internacional e na Av. Beira-Mar Norte. 
Promoverá trilhas ecológicas em Naufragados, Gravatá e Campeche. Promoverá 
roteiros culturais no Centro, no caminho das Ostras, no norte, leste e Projeto 
Tamar. O evento comporta ainda, passeios de baleeira e veleiro; 
 
 
 
SEGURANÇA 
 
 
- As atividades náuticas terão o suporte da Capitania dos Portos, com o serviço 
de busca e salvamento, no balizamento das praias na faixa de 200 metros e da 
Lagoa da Conceição, fiscalização e inspeção nas embarcações, marinas e iates 
clube; 
 
- Os aquaviários e suas embarcações deverão ser inscritos na Capitania dos 
Portos; 
 
- Marinas devem ser cadastradas na Marinha e no órgão ambiental municipal; 
 
- Todas as competições náuticas devem ser cadastradas na Capitania dos Portos 
com 15 dias de antecedência; 



 
 
 
 
 
- O Governo do Estado deve investir R$ 1.329.610,00 nas ações coordenadas pelo 
1º Batalhão de Bombeiros Militares. As praias da Joaquina, Mole, Galheta, Barra 
da Lagoa, Lagoa da Conceição, Solidão, Açores, Pântano do Sul, Matadeiro, 
Armação, Areias do Campeche, Campeche, Novo Campeche, Ilha do Campeche, 
Lagoa do Peri, Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus, Ponta das Canas, Jurerê, 
Brava, Ingleses e Santinho, serão atendidas por 220 guarda-vidas; 
 
- O 1º Batalhão de Bombeiros deve viabilizar com a iniciativa privada, a 
reconstrução dos Postos de Guarda-Vidas da Barra da Lagoa  e do Matadeiro, 
afetados pela ressaca de 2010; 

 
- O Projeto Golfinho, coordenado pelos Bombeiros deve retornar na próxima 
temporada.  

 
- O 1º Batalhão de Bombeiros Militar disponibilizará ainda 3 jet-sky, 4 botes, 5 
viaturas e 1 helicóptero para operações de busca e salvamento; 
 
- A Policia Militar vai aumentar o efetivo na temporada; 
 
- A Defesa Civil Municipal, através dos Núcleos Comunitários, fará o 
monitoramento das áreas de risco, conscientizando a população para a atuação 
em situações de emergência; 
 
- A Guarda-Municipal possui efetivo de 135 agentes, 12 viaturas, 9 motocicletas e 
8 bicicletas. Atuará na área central, na Lagoa da Conceição e sul da Ilha, nos 
parques e praças públicas, em Canasvieiras,  Ingleses e Jurerê Internacional, nos 
eventos Réveillon, Carnaval e outros realizados pela Prefeitura Municipal; 
 
- O PROCON municipal dará ênfase na fiscalização dos aumentos abusivos de 
preços praticados por comerciantes, sobretudo nas praias; 
 
 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 
- Condutores ambientais locais, formados pelo IF-SC, e credenciados pela SETUR, 
estarão aptos a oferecer visitas monitoradas nas 8 Unidades de Conservação do 
município sob a coordenação da FLORAM; 
 
- A ABETA pretende capacitar até dezembro os atendentes dos Postos de 
Informações Turísticas da SETUR, com o objetivo de melhorar as informações 
sobre a prática do turismo de aventura no Município; 
 
 
 



 
 
 
 A ABETA tenciona apresentar à SETUR, SETUF e empresas de transporte 
receptivo, o projeto ônibus aventura para a temporada 2011; 
 
- A ABETA propugna pela revisão dos critérios para a liberação de alvará para 
empresas que atuam no segmento de turismo de aventura pela SESP, definindo 
como critérios básicos a apresentação de CNPJ regular e CADASTUR; 
 
- A ABETA propõe que a PMF, ao elaborar ou revisar os planos de manejo das 
UC’s municipais, leve em consideração a possibilidade do uso para turismo de 
aventura. Assim, Florianópolis deverá, em curto espaço de tempo, tornar-se pólo 
mundial desse segmento; 
 
- Em Jurerê Internacional os empresários se preparam para neutralizar as 
emissões de carbono; 
 
 
TRANSPORTE PÚBLICO E RECEPTIVO  
 
 
- Florianópolis possui uma frota de 446 ônibus, com idade media de 7,04 anos, 
para o atendimento do transporte coletivo convencional. O sistema é integrado e 
explorado por 5 empresas. A PMF subsidia a tarifa em R$ 0,15/Pax. É oferecido o 
cartão turista; 
 
- A cidade possui serviços de transporte coletivo executivo. A frota possui 57 
ônibus com idade média de 5,44 anos; 
 
- A frota de taxis é de 258 veículos que atuam em 34 pontos e 14 extensões. A 
licitação em curso deve elevar a frota para 378 veículos em 51 pontos e 12 
extensões; 
 
- Em relação ao transporte turístico receptivo, existem 224 empresas 
cadastradas, sendo 85 filiadas à AATRF, e uma frota de 487 veículos (132 ônibus, 
132 automóveis, 211 micro-ônibus, 2 utilitários). A frota filiada à AATRF é de 
cerca de 230 veículos; 
 
- A AATRF solicita a interveniência da PMF para solucionar problemas junto à 
INFRAERO e DETER. No aeroporto e na rodoviária, não existem locais para 
estacionamento de veículos de receptivo turístico; 
 
- A AATRF e a COMITTRA solicitam que a PMF defina locais para estacionamento 
de veículos de receptivo turístico nos atrativos turísticos, sobretudo, no Mercado 
Público, Pça XV, Barra da Lagoa e Shopping Centers; 
 
 
 



 
 
 
- A AATRF e a COMITTRA solicitam estudos da PMF sobre o acesso de ônibus de 
turismo na Ilha de Santa Catarina de forma descontrolada; 
 
- A AATRF defende o retorno do Selo de Visitante para veículos de turismo (vans 
e micro-ônibus); 
 
- A AATRF solicita ao IPUF placas de sinalização VEICULOS DE TURISMO, 
identificando espaços reservados para este tipo de transporte; 
 
 
 
SERVIÇOS TURÍSTICOS 
 
- A SETUR pretende abrir novos Postos de Informações Turísticas (PIT) na Pça 
XV, na praia da Joaquina e na SC-401. Para tanto, deverá abrir 8 vagas para 
estagiários (estudantes de turismo) fluentes em inglês e e espanhol; 
 
- A SANTUR vai disponibilizar material promocional das 10 regiões turísticas e 
mapas de Santa Catarina, na fronteira (Dionísio Cerqueira) e nos postos da 
Policia Rodoviária Estadual e Federal; 
 
- A INFRAERO, se necessário, ampliará a área para embarque e desembarque 
provisória, a exemplo da temporada de 2009; 
 
-A INFRAERO disponibilizará área para estacionamento de transporte turístico; 
 
- O DETER disponibilizará espaço para estacionamento de transporte turístico; 
 
- O Sindicato de Hotéis propõe que a SETUR recupere o Portal Turístico para sua 
função ou, verifique outro local Possível; 
 
- O Sindicato de Hotéis avalia que os preços praticados por restaurantes e hotéis 
da cidade como acima da media nacional, o que, em grande parte, é injustificável; 
 
- O Sindicato de Hotéis está realizando cursos de capacitação profissional para 
empresários e trabalhadores do setor; 
 
- O IF-SC propõe que o trabalho de Operação Verão seja continuado ao longo do 
ano; 
 
- Na temporada, cerca de 73% da mão-de-obra no turismo não possui 
qualificação. O IF-SC solicita a parceria do empresariado, investindo parte da 
carga horária de trabalho dos funcionários para a capacitação, já que os cursos 
são gratuitos; 
 
 



 
 
 
 
- Os valores que devem permear os negócios turísticos devem ter por base a 
sustentabilidade; 
 

 
COMBATE AO TURISMO SEXUAL 
 
- A representante do Ministério Público propõe a realização de campanha Disque 
Denúncia (Disque 100) de combate à exploração sexual de crianças e 
adolescentes;  
 
- A SETUR proporá a elaboração de Projeto de Lei obrigando os estabelecimentos 
hoteleiros a expor em local visível, cartaz da campanha nacional de combate ao 
turismo sexual; 
 
 
 
GESTÃO DE PRAIA 
 
- A Habitasul e a Associação dos Logistas de Jurerê Internacional se colocam `a 
disposição das entidades comunitárias e empresariais de outros balneários 
visando disponibilizar a experiência de gestão compartilhada de praia, sob os 
auspícios do Bandeira Azul e Nova Onda; 
 
- As entidades comunitárias e empresariais devem se mobilizar para atuar de 
forma participativa nas questões que envolvem a gestão da praia; 
 
- A SESP vai trabalhar de forma integrada com as demais Secretarias na 
fiscalização das atividades comerciais de ambulantes em eventos e nas praias; 
 
- A PMF vai abrir os sanitários  públicos no Centro da cidade nos finais de 
semana; 
 
- A SESP será mais rigorosa com o comércio ambulante no que se refere à 
produção e destino final do lixo; 
 
- A PMF desenvolverá ações de fiscalização integrada com os demais órgãos 
municipais e estaduais nas praias; 
 
- A PMF, através da SESP promoverá Operação Integrada em Rodovia Estadual, 
visando coibir o transporte e o posterior comércio de produtos ilegais nas praias; 
 
- A SESP sugere novas reuniões da Operação Floripa Verão 2011 em dois meses, 
visando avaliar o alinhamento das atividades previstas; 
 

 



 
 
 
 
 
 
-  Capitania dos Portos promoverá maior integração com a SESP na fiscalização 
das atividades náuticas; 
 
- A Secretaria Municipal da Saúde realizará a Operação Rota Saudável, com 
fiscalização de todos os estabelecimentos comerciais de qualquer natureza para 
verificar a regularidade sanitária; 
 
- A ACIF defende que a SESP autorize, apenas, ambulantes que, 
comprovadamente, residam em Florianópolis; 
 
- A ACIF vai bancar uma campanha de conscientização da população com o 
objetivo de desestimular o comércio ilegal, contribuindo com a fiscalização;  
 
 
 
TURISMO NÁUTICO 
 
- Associação de Proprietários de Escunas exige leis específicas para o turismo 
náutico em Florianópolis. São cerca de 100 embarcações que geram 200 
empregos e transporta na temporada 80 mil passageiros 
 
- A Associação dos Proprietários de Escunas quer que a PMF não libere novos 
alvarás enquanto não houver legislação; 
 
- O Trapiche de Canasvieiras precisa de reformas. A Associação das Escunas quer 
a parceria da PMF; 
 
- A COOPERBARCO prevê a reforma do atracadouro principal da Lagoa da 
Conceição; 
 
- A entidade aguarda liberação para construir atracadouro no Retiro da Lagoa; 
 
- Está prevista a construção do atracadouro da Barra da Lagoa; 
 
- Implantação do serviço noturno de passeios de barco para grupos fechados; 
 
- A COOPERBARCO prevê o transporte de 250 mil passageiros na temporada; 
 
- Na Lagoa da Conceição falta área para estacionamento e placas de sinalização 
para transporte marítimo; 
 

 
 



 
 
 
 
- A Secretaria Municipal de Transporte, em parceria com o Banco do Brasil, está 
viabilizando um projeto para qualificar o transporte na Costa da Lagoa, 
envolvendo a compra de equipamentos e capacitação; 
 
- A Secretaria Municipal busca parceiros para a implantação do transporte 
aquaviário; 
 
- A SESP propõe que os proprietários de Escunas estabeleça parceria com a 
Secretaria de Transportes para realizar o transporte de passageiros, como ocorre 
na lagoa da Conceição; 
 
- O Serviço de Patrimônio da União solicita que todo e qualquer empreendimento 
em área da União deve consultar o SPU e os demais órgãos relacionados para 
obter autorização evitando penalidades; 
 
 
 
LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO 
 
 
- A COMCAP realizará a pré-operação verão, entre outubro e novembro, 
realizando a capina, a raspagem, a roçagem mecânica e remoção de entulhos, a 
limpeza da orla e a manutenção de lixeira; 
 
- Em 15 de dezembro iniciará a operação com limpeza da praia; 
 
- A Comcap contratará 173 auxiliares operacionais, 70 garis, 14 motoristas, 4 
mecânicos e 1 eletricista, em regime temporário para suprir  demanda no verão 
em limpeza pública; 
 
- Serão instaladas 100 novas lixeiras de concreto nas praias; 
 
- Nas praias do norte, sul, leste e balneários haverá coleta de lixo convencional 
todos os dias, inclusive aos domingos; 
 
- As contratações para a limpeza viária e orla deverão ser antecipadas para a 
primeira semana de dezembro; 
 
- Nos editais do comércio ambulante será previsto que o ambulante se 
responsabilize pela limpeza do entorno do quiosque; 
 
- A FLORAM dispõe de praças públicas para adoção; 
 

 
 



 
 
 

 
 

- A ONG Floripamanhã viabilizou a adoção do Largo da Alfândega e da Pça Celso 
Ramos. Os termos de parceria devem ser assinados nos próximos dias; 
 
- A ACIF propõe realização de campanha de conscientização sobre a disposição 
correta do lixo; 
 

- A ACIF solicita a diminuição do intervalo de tempo entre a varrição/ 
acondicionamento do lixo e a coleta nos balneários; 

 
- A ACIF sugere que a COMCAP incentive na taxa de coleta, os condomínios para a 
construção de depósitos de lixo reciclável ou aquisição de contentores. 
 

  
 
 
 
 
 


