
Resumo investimentos por convênios e projetos do Departamento Técnico                                                                             

Convênio Fonte Investimento O que é A que serve Como anda 

TCPAC 722 
 

Funasa por proposição da 
PMF com execução da 
Comcap 

R$ 656 mil incluindo 
R$ 64 mil em 
contrapartida da 
Comcap 

Convênio para reforma e 
ampliação do Galpão de 
Triagem da Associação 
dos Coletores de 
Materiais Recicláveis 
(ACMR), no Itacorubi 
 

Apoio às associações de 
catadores para melhoria na 
capacidade de 
escoamento de materiais 
recicláveis 

Novo layout do galpão de triagem já 
implantado, com inauguração feita em abril 
de 2014. Total de R$ 666 mil aplicados até 1º 
de setembro de 2014. 

TCPAC 734 Funasa por proposição da 
PMF com execução da 
Secretaria Municipal de 
Habitação e Saneamento 
Ambiental 

R$ 287,7 mil com 
contrapartida de R$ 
51 mil pela Secretaria 
da Habitação 

Convênio para reforma e 
ampliação do galpão de 
triagem da Associação 
Recicladores Esperança 
(Aresp), no Monte Cristo 
 

Apoio às associações de 
catadores para melhoria na 
capacidade de 
escoamento de materiais 
recicláveis 

Em fase de execução do projeto. 
 

TCPAC 725 Funasa por proposição da 
PMF com execução da 
Secretaria do Continente 

R$ 594 mil com 
contrapartida de R$ 
59 mil pela Secretaria 
do Continente 
 
 

Convênio para construção 
de galpão de triagem da 
Abaclim (Associação de 
Recicladores Cidade 
Limpa) 

Apoio às associações de 
catadores para melhoria na 
capacidade de 
escoamento de materiais 
recicláveis 

Indefinido por falta de terreno disponível para 
implantação do projeto 
 

PEV Continente Fundo Socioambiental da 
Caixa Econômica Federal 
por proposição e execução 
da Comcap 

R$ 1,2 milhão 
incluindo contrapartida 
de R$ 95,6 mil da 
Comcap 
 

Projeto para implantação 
de poonnttoo  ddee  eennttrreeggaa  
vvoolluunnttáárriiaa  ((PPEEVV))  ppaarraa  
rreecceebbiimmeennttoo  ddee  ppeeqquueennaass  
qquuaannttiiddaaddeess  ((aattéé  22  mmeettrrooss  
ccúúbbiiccooss//ddiiaa))  ddee  rreessíídduuooss  ddaa  
ccoonnssttrruuççããoo  cciivviill  ee  
vvoolluummoossooss  nnaa  áárreeaa  
ccoonnttiinneennttaall..  AAqquuiissiiççããoo  ddee  
ccaaççaammbbaass  eessttaacciioonnáárriiaass,,  

Implantação de rede de 
PEVs para eliminar pontos 
de descarte irregular na 
cidade. Há 122 bota-foras 
clandestinos mapeados 
pela Comcap, 34 deles no 
Continente 

Em fase de execução do projeto. Dois 
chassis de caminhões roll-on-roll-off já foram 
adquiridos e estão na fábrica para instalação 
dos equipamentos. Reforma do Ticap está 
em andamento, neste momento em fase de 
ajustes da planilha orçamentária com a 
Caixa. Já foram compradas quatro caixas tipo 
brooks e sete bombonas que serão usadas 
no acondicionamento dos resíduos. Por 
solicitação da comunidade, a Comcap 



ccaaiixxaass  ttiippoo  BBrrooookkss,,  ddooiiss  
ccaammiinnhhõõeess  rroollll--oonn--rroollll--ooffff,,  
oobbrraass,,  aaççõõeess  ddee  eedduuccaaççããoo  
aammbbiieennttaall  ee  mmoobbiilliizzaaççããoo  
ssoocciiaall 
 

articulou a realização de feira semanal de 
hortifrutis em frente ao Ticap. Equipe técnica 
já prestou contas à Caixa da primeira parcela 
dos recursos. Após a aprovação, deve ser 
liberada a parcela final para aquisição dos 
demais itens do projeto e contratação do 
projeto de mobilização social. 
 

FRBL Fundo para a Reconstituição 
de Bens Lesados (FRBL) do 
Ministério Público do 
Estado por proposição da 
PMF com execução da 
Comcap 

R$ 716 mil com 
contrapartida 
financeira da Comcap 
de R$ 100 mil mais R$ 
160 mil em bens e 
serviços 
 

Convênio para aquisição 
de um picador florestal e 
cinco caçambas 
estacionárias 

Beneficiamento de 
resíduos de podas 
resultantes da limpeza 
pública ou entregues pelos 
moradores à Comcap 

Em operação no CTReS desde outubro de 
2013, com produção mensal em torno de 300 
toneladas. 

Fepema/SDS 
 
 

Fundo Especial de 
Proteção ao Meio 
Ambiente (Fepema) por 
proposição da 
PMF e execução da Comcap 

R$ 385 mil incluindo 
contrapartida de R$ 
125 mil da 
Comcap em bens e 
serviços 

Projeto para aquisição 
de picador de podas e 
estruturas complementares 
 

Beneficiamento de 
resíduos 
de podas resultantes 
da limpeza pública ou 
entregues pelos moradores 

Recursos da ordem de R$ 259 mil 
descentralizados da Secretaria de 
Desenvolvimento Sustentável para a SDR 
Grande Florianópolis no orçamento de 2013. 
Projeto não executado por pendências 
documentais. 
 

Plano Municipal 
de Coleta 
Seletiva 

Ministério do Meio 
Ambiente por meio da 
Caixa, atendendo proposição 
da PMF, com execução pela 
Secretaria Municipal de 
Habitação e Saneamento 
Ambiental e a Comcap 

R$ 264 mil incluindo 
R$ 44 mil em 
contrapartida da 
proponente 
 

Elaboração do Plano de 
Coleta Seletiva de 
Florianópolis 

Atendimento às metas do 
Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos de desvio 
de materiais recicláveis do 
aterro sanitário 

Em fase de execução. Prefeitura Municipal 
de Florianópolis, por meio da Secretaria de 
Habitação e Saneamento Ambiental, 
contratou a Ampla Consultoria e 
Planejamento para desenvolver o plano de 
forma repetitiva. Entre agosto e setembro de 
2014, foram realizadas três oficinas temáticas 
internas na Comcap, três externas com a 
sociedade organizada, e seis externas e 
descentralizadas com a participação da 
comunidade. 
 

Drenagem Secretaria de Estado do R$ 2,2 milhões com CCoonnvvêênniioo  ppaarraa  Melhorias no sistema de Em renegociação com SDS 



Desenvolvimento 
Sustentável, com recursos 
do Fehidro, por proposição 
da PMF e execução da 
Comcap 

contrapartida 
financeira de R$ 121 
mil e R$ 420 mil em 
bens e serviços 

mmaannuutteennççããoo  pprreevveennttiivvaa  ddoo  
ssiisstteemmaa  ddee  ddrreennaaggeemm  ddee  
áágguuaass  pplluuvviiaaiiss  ((ccaannaaiiss  aa  
ccééuu  aabbeerrttoo))  ee  ccuurrssooss  
dd’’áágguuaa    
 

drenagem urbana e 
prevenção de cheias 

Rede de PEVs Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento 
Sustentável com execução 
da Comcap 

R$ 919 mil com 
contrapartida da 
Comcap, em bens e 
serviços, no valor de 
R$ 358 mil  

Implantação da rede de 
pontos de entrega 
voluntária para 
recebimento de pequenas 
quantidades de resíduos 
da construção civil e 
materiais volumosos  
 

Implantação de rede de 
PEVs para eliminar pontos 
de descarte irregular na 
cidade. Ampliação e 
melhoria de sistemas de 
tratamento e destinação 
final de resíduos sólidos  
 

Projeto ainda não executado por pendências 
documentais. 

Já executado 

TCPAC 718 Funasa por 
proposição da PMF 
e execução da 
Comcap 

R$ 189 mil incluindo R$ 29 mil 
em contrapartida da Comcap 

Aquisição de um caminhão 
baú para coleta seletiva 
 

Ampliação e melhoria de 
sistemas de tratamento e 
destinação final de resíduos 
sólidos  
 

Em prestação de contas. 

Fonte: Relatório de convênios da Assessoria Técnica da Comcap – Lúcia Tang Vidal e Daiana Bastezini 
Com atualização de Karina da Silva de Souza. 

 

 


