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Nome da Iniciativa

Projeto Remediar

Objetivo Estratégico vinculado
Tipo de Iniciativa
Período previsto de início
Custos Estimados
Fase do Projeto
Percentual de Conclusão do Projeto Atual

OE 2 - Contribuir para a redução dos fatores de riscos à saúde ocasionados pelas condições inadequadas de saneamento e
saúde ambiental.
Projeto
2012
Período previsto de conclusão
2025
R$ 11.000.000,00
Iniciação
14%

Percentual Planejado

0%

Comparação

#DIV/0!

Recursos financeiros efetivamente utilizados
R$ 1.817.758,23
Comparação
17%
Encontram-se em andamento os procedimentos de avaliação ambiental, conforme previsto na legislação atual, em 25 áreas que fazem parte do escopo de atuação da fase atual
do Projeto Remediar. O Projeto Remediar objetiva minimizar os riscos derivados da presença de contaminantes, ao meio ambiente e à população, por meio do processo
de Gerenciamento de Áreas Contaminadas (avaliação ambiental) nos locais utilizados pela antiga Superintendência de Campanha de Saúde Pública – Sucam, onde foram
realizadas atividades que envolviam o armazenamento e o manuseio de inseticidas do grupo químico dos organoclorados (DDT e Lindano) para o combate e controle de vetores,
até o ano 2000. As áreas que fazem parte do escopo atual foram consideradas prioritárias pela urgência de atuação, de acordo com os critérios estabelecidos pela Coordenação
do Projeto à época e a disponibilidade de recursos orçamentários. Os resultados da referida Avaliação apontam a necessidade de intervenção em treze áreas, onde foi
confirmada, por exemplo, a contaminação de solo e/ou água e a presença de estoque obsoleto. Em algum desses locais foi identificada a presença de pessoas, por ser um terreno
Análise Crítica
de propriedade particular, em outros, há população nas vizinhanças, situações que poderão demandar medidas que extrapolam aquelas previstas no escopo original do Projeto
Remediar. Cabe registrar que foi demandado, em 27/10/2020, a contratação de consultor (pessoa física) para compor a equipe do Projeto, providência que até o momento não foi
efetivada, comprometendo assim o cronograma de implementação.

Providências

As próximas etapas a serem implementadas se referem à intervenção nas áreas consideradas contaminadas, para remediação de solo e/ou água, monitoramento de água
subterrânea e desmobilização e retirada de tanques de combustíveis, quando for o caso, e na avaliação ambiental de um novo conjunto de áreas que não tenham sido
contempladas no contrato atual. Demanda, também, o desenvolvimento e a aplicação de um Plano de Comunicação do Risco para os entes envolvidos no processo, cuja
elaboração está a cargo da COESC. Para tanto, está prevista a elaboração de um edital destinado à seleção e contratação de empresa para realizar a etapa de remediação e
monitoramento das 13 áreas que tiveram contaminação confirmada, além da destinação adequada de estoque obsoleto e retirada de tanque de combustível. Além disso, objetivase também a construção de um novo Edital para a Avaliação Ambiental (etapas iniciais - Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória) em mais 63 áreas (que fazem parte das
178 áreas identificadas pelo Projeto Remediar), com objetivo de verificar a presença de contaminação e dar continuidade no diagnostico ambiental. Cabe destacar que a plena
execução dessas medidas demandará recursos (humanos e financeiros) adequados para sua plena execução.

