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Oficina de Planejamento Estratégico Participativo  

Leitura da Realidade Municipal 

 

Neste arquivo reunimos os Pontos Negativos repriorizados nas Oficinas dos dias 01 e 03 de outubro de 

2018. 

 

1. Transporte e Mobilidade [1, x, y] 

 

A. Transporte Público Coletivo [3, 18, y] 

• Ponto terminal do transporte público coletivo em local inadequado [10] 

• Falta terminal de ônibus [8] 

• Problemas gerais no transporte público coletivo [8] 

• Ausência de terminal rodoviário [5] 

• Falta estrutura para o transporte público coletivo [2] 

• Ponto terminal do transporte público coletivo em local inadequado [1] 

➢ Falta horários sem terminal de ônibus e sem interbairros [0] 

 

B. Trânsito [2, 14, y] 

• Falta mobilidade urbana [19] 

• Falta segurança para pedestres e ciclistas devido ao trânsito intenso [8] 

• Trânsito congestionado no centro da cidade [5] 

• Má organização do trânsito [4] 

• Conflito entre os modos de transporte (pedestre-ciclista-automóvel) [2] 

• Problemas gerais no trânsito [2] 

• Trânsito intenso e/ou congestionamento no centro municipal [0] 

 

C. Transporte Cicloviário [5, 12, y] 

• Faltam ciclovias e ciclofaixas [19] 

 

D. Calçada Públicas [1, 10, y]  

• Calçadas não padronizadas / Falta acessibilidade nas calçadas [30] 

➢ Falta de calçadas regulares [1] 

➢ Falta de continuidade dos passeios públicos [1] 

➢ Poste no meio da calçada [2] 

➢ Passeios públicos de má qualidade [5] 
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• Faltam calçadas - [14] 

• Falta acessibilidade universal [3] 

• Faltam faixas de pedestre elevadas [1] 

• Faltam calçadas (Sul do Rio) - [0] 

 

E. Sistema viário [4, 4, y] 

• Faltam recuos e acostamentos nas vias públicas [6] 

• Localização da Rodovia BR-282 na Vargem dos Pinheiros [5] 

• Faltam conexões entre bairros [4] 

• Falta acessibilidade / conexões das vias [3] 

• Falta de ampliação da Avenida Beira-Rio [3] 

• Falta de planejamento do sistema viário  [2] 

• Acesso principal único a Palhoça e Grande Fpolis [1] 

• Falta alargamento da Rodovia BR-282 no Sombrio [1] 

• Falta de acostamento e marginal na Rodovia BR-282 [1] 

• Fechamento do acesso aos bairros São Francisco e Sítio de Dentro pela BR-282 [1] 

• Falta passarela na BR-282 na Vargem dos Pinheiros [1] 

 

F. Estacionamento [6, 3, y]  

• Falta estacionamento [14] 

• Falta estacionamento no centro da cidade [3] 

• Falta estacionamento rotativo [3] 

• Falta estacionamento rotativo no centro da cidade [3] 

• Estacionamento dos dois lados da via pública [2] 

 

G. Ponte [7, 2, y] 

• Pontes com a passagem de um veículo por vez [5] 

➢ Ponte estreita [0] 

➢ Ponte mão única local [0] 

➢ 2 pistas na ponte [0] 

• Saída da ponte Rua Longino Turnes (estreita e sem marginal) (Sul do Rio) [5] 

• Faltam pontes / conexões das vias públicas com passagem única [1] 

• Faltam pontes no Rio Cubatão [1] 

• Faltam travessias / pontes do Rio Cubatão e acessos ao rio [1] 

• Faltam pontes [0] 

 

 

2. Ordenamento Territorial [2, x, y]  

 

A. Ocupação Desordenada [1, x, y] 

• Crescimento urbano desordenado [25] 
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• Loteamentos irregulares/clandestinos [17] 

➢ Loteamentos irregulares / Falta de escritura pública [3] 

• Contruções irregulares [8] 

• Falta fiscalização em obras e novos loteamentos [8] 

➢ Falta de fiscalização alvará de licenciamento [1] 

• Construções com afastamentos e recuos irregulares [4] 

• Moradias clandestinas [1] 

• Crescimento urbano desordenado nos morros e encostas [1] 

• Paisagem e comportamento local em conflito com novas dinâmicas da sociedade [0] 

➢ Ar de vale ameaçado [0] 

• Alta taxa de ocupação do solo [0] 

• Desenvolvimento urbano não planejado [3] 

• Conflitos na definição de área urbana e rural [1] 

 

B. Integração Territorial [3, x, y] 

• Trecho da BR-282 em conflito com a ocupação urbana (Vargem dos Pinheiros) [19] 

➢ BR-282 Vargem dos Pinheiros [5] 

➢ BR dentro da via municipal BR 282 [2] 

• Falta acessibilidade entre os bairros [3] 

 

C. Cemitérios, crematórios, casas mortuárias [2, x, y] 

• Faltam cemitérios [31] 

➢ Cemitério super lotado (proposta cemitérios em cada comunidade ou bairros) [6] 

➢ Falta de cemitério público com vagas [1] 

• Falta casa mortuária [3] 

• Falta crematório [2] 

 

D. Terrenos baldios [5, x, y] 

• Terrenos baldios [2] 

➢ Falta de cuidados com terrenos baldios [2] 

 

E. Localização do Portal em Poço Fundo [6, x, y] 

• Localização do portal do Poço Fundo [1] 

 

F. Legislação [6, x, y] 

• Legislação federal não leva em consideração as características municipais [1] 

 

3. Meio Ambiente [3, x, y] 

 

A. Recursos Hídricos [1, x, y] 

• Poluição do Rio Cubatão [12] 
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• Poluição da bacia hidrográfica do Rio Cubatão [9] 

• Poluição dos recursos hídricos por chorume [9] 

• Falta de exploração da água mineral [5] 

• Poluição dos recursos hídricos [3] 

• Assoreamento do Rio Cubatão [2] 

• Demandas por parte do Poder Estadual e Federal para as águas no município [2] 

➢ Pressões sobre o município das outras esferas de governo (estadual e federal) sobre as 

suas águas [2] 

• Falta de preservação dos rios e córregos pela população [2] 

• Mau uso dos recursos hídricos [2] 

• Degradação ambiental das margens dos rios causada pela extração mineral e agricultura [1] 

• Poluição dos recursos hídricos por agrotóxicos [0] 

• Faltam áreas públicas de acesso ao rio [3] 

• Falta de monitoramento das cheias do Rio Cubatão [3] 

• Poluição gradativa da bacia hidrográfica do Rio Cubatão [9] 

 

B. Mineração [2, x, y] 

• Extração de areia [12] 

• Extração de areia (no rio Cubatão) [8] 

• Extração irregular de areia [4] 

• Extração mineral [4] 

 

C. Conflitos ambientais [4, x, y] 

• Ocupação de áreas de preservação [3] 

• Dificuldade de edificar ainda cumprindo a legislação Estadual e Federal [1] 

• Grande extensão de área com restrições ambientais no território do Município [1] 

➢ Muita área verde [1] 

• Mau uso dos recursos naturais [2] 

• Falta fiscalização ambiental sobre desmatamentos [2] 

• Ocupações irregulares no Parque da Serra do Tabuleiro [4] 

 

D. Preservação e Conservação [4, x, y] 

• Falta de compensação para o municipio pela preservação ambiental do Parque da Serra do Tabuleiro [3] 

• Falta incentivo à preservação ambiental [2] 

• Mau uso das áreas de preservação [3] 

➢ Mau uso e ocupação indevida das áreas de preservação [3] 

• Falta valorização dos proprietários das áreas verdes [2] 

• Recursos naturais do Parque Serra do Tabuleiro subutilizados economicamente [2] 

➢ Falta de exploração dos recursos naturais do Parque S.T. [2] 
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E. Trilha ecológica [6, x, y] 

• Falta de trilha ecológica [3] 

 

F. Jardins [7, x, y] 

• Falta valorização do paisagismo doméstico [1] 

 

 

4. Economia [4, x, y] (Consenso) 

 

A. Geração de Emprego e Renda [1, x, y] 

• Falta emprego [21] 

• Santo Amaro como "cidade dormitório" [8] 

➢ Falta de emprego e consequente movimento pendular [6] 

➢ Título de cidade dormitório [0] 

• Falta apoio aos empresários [2] 

• Faltam empresas [0] 

• Faltam empresas para gerar empregos [0] 

 

B. Políticas Públicas Municipais [2, x, y 

• Economia carente de investimentos [4] 

• Faltam investimentos em políticas públicas em todos os setores [4] 

• Faltam incentivos e políticas públicas para instalação de empresas no município [7] 

 

C. Indústria [4, x, y] 

• Falta área industrial [4] 

 

D. Dinâmicas do campo [4, x, y] 

• Falta incentivo à agropecuária (agricultura e pecuária) [4] 

• Êxodo rural [1] 

 

E. Receita Pública Municipal [5, x, y] 
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• Não cobrança de royalties ou taxa sobre o uso das águas ou margens dos rios. [3] 

 

F. Potencial Termomineral [6, x, y] 

• Mal uso do potencial da água termo-mineral [2] 

• Ausência de exploração das águas termais [0] 

• Falta regulamentação para exploração de águas termais [2] 

 

G. Serviços Bancários [8, x, y] 

• Falta de serviços de correspondentes bancários. [0] 

 

 

5. Administração Pública [5, x, y] 

 

A. Equipamentos da Administração Municipal (físico) [1, x, y] 

• Edificação na Praça José Gerent não utilizada [0] 

• Localização atual da sede da Prefeitura não permite alocar todas as secretarias [1] 

➢ Rever local da prefeitura para locar todos em um espaço as secretarias [1] 

• Localização Pró-cidadão [0] 

• Faltam infraestruturas no município [2] 

• Mudança de localização da sede da Prefeitura [17] 

 

B. Gestão e Planejamento Municipais [2, x, y] 

• Falta de planejamento público [4] 

• Falta de planejamento integrado do município com a Região Metropolitana [3] 

• Falta ouvidoria [1] 

 

 

6. Saneamento Básico [6, x, y] 

 

A. Drenagem [2, x, y] 

• Ausência de uma rede de escoamento de águas pluviais [3] 

➢ Problemas drenagem risco alagamento [3] 

• Ausência de uma rede de escoamento de águas pluviais [0] 
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B. Esgotamento Sanitário [3, x, y] 

• Falta conclusão da rede de esgotamento sanitário [2] 

 

 

7. Esporte, Lazer e Cultura [7, x, y] 

 

A. Lazer [1, x, y] 

• Faltam opções de lazer ao ar livre - fechado [5] 

• Faltam áreas de lazer [3] 

• Falta de área de lazer [2] 

• Falta de área de lazer ao ar livre [5] 

 

B. Prática de Atividades Físicas e de Esportes [2, x, y] 

• Faltam ginásios de esportes [4] 

• Faltam quadras esportivas e poliesportivas [1] 

• Falta de academia ao ar livre [5] 

• Falta de academia local [0] 

• Faltam áreas de lazer e esporte públicas [0] 

• Faltam áreas públicas para práticas esportivas [1] 

• Faltam quadras públicas poliesportivas [1] 

• Falta infraestrutura para asa delta [1] 

 

C. Cultura [5, x, y] 

• Falta de incentivo público a cultura [0] 

• Faltam museus [0] 

• Faltam áreas de lazer e cultura nos bairros [2] 

• Falta um centro multiuso no município [2] 

 

 

8. Turismo [8, x, y] 

 

A. Investimentos e Potenciais [1, x, y] 

• Falta investimento no turismo [4] 

• Ausência de valorização dos potenciais turísticos [3] 

• Falta valorização dos potenciais turísticos e riquezas naturais [3] 

• Falta aproveitamento do potencial turístico [2] 
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• Falta de serviços de passeio pelos principais pontos turísticos do município. [2] 

➢ Falta de um "City Tour" [2] 

• Falta de turismo forte no município [2] 

• Falta paisagismo em áreas turísticas [1] 

• Falta investimento turístico em Caldas da Imperatriz [0] 

 

B. Serviço de Hotelaria [2, x, y] 

• Falta de incentivo à rede hoteleira [4] 

 

C. Potencial Termomineral [3, x, y] 

• Mal uso do potencial da água termo-mineral [2] 

• Ausência de exploração das águas termais [0] 

• Falta regulamentação para exploração de águas termais [2] 

 

D. Turismo Religioso [4, x, y] 

• Falta incentivo ao turismo religioso [1] 

• Faltam investimentos no turismo religioso [0] 

 

E. Turismo Rural [5, x, y] 

• Ausência de turismo rural [0] 

 

 

9. Educação [9, x, y] 

 

A. Curso Superior [1, x, y]  

• Ausência de uma universidade pública no município ou região. [8] 

 

B. Educação Infantil [2, x, y] 

• Faltam creches [7] 

• Número de vagas nas creches são insuficientes [1] 

➢ Pais esperarem na fila dia para outro creche (poucas vagas) [0] 

• Número de vagas nas creches são insuficientes em Caldas [0] 

 

C. Educação Básica [3, x, y] 

• Faltam escolas [2] 

• Ampliação das séries escolares [0] 

 

 

10. Saúde [10, x, y] 
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A. Maternidades [1, x, y]  

• Falta maternidade no município [16] 

 

B. Saúde Animal [2, x, y]  

• Falta centro de zoonoses [4] 

 

C. Unidade de Pronto Atendimento (UPA) [3, x, y]  

• Falta Unidade de Pronto Atendimento na rede pública e incentivo ao atendimento 24 horas [2] 

• Falta Unidade de Pronto Atendimento na rede pública [4] 

 

 

11. Patrimônio Histórico e Cultural [10, x, y] 

 

A. Patrimônio Histórico [1, x, y] 

• Patrimônio histórico ameaçado [5] 

• Tratamento inadequado do patrimônio histórico [2] 

 

B. Identidade Cultural [2, x, y]  

• Falta identidade cultural [2] 

➢ Déficit cultural total [2] 

➢ Falta de identidade municipal. Cultura e história [0] 

 

 

12. Energia e Comunicações [12, x, y] 

 

A. Centrais de Energia [3, x, y] 

• População não quer PCHS (Pequenas Centrais Hidrelétricas) em Santo Amaro [1] 

• Possível de construção de hidroelétrica [4] 

 

 

13. Segurança Pública [13, x, y] 

 

A. Iluminação [3, x, y] 

• Iluminação pública ruim [0] 

• Iluminação pública precária na reta dos Pilões [1] 

 

 

14. Habitação [14, x, y] 

 

A. Infraestrutura [1, x, y]  

• Falta estrutura para receber novos moradores [3] 
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15. Assistência Social [15, x, y] 

 

A. Sede para Associação de Bairros [1, x, y] 

 

• Falta de uma sede apara a Associação do Bairro [0] 

 

 

 


