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UNIVERSIDADEFEDERAL
DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO TÉCNICA DE ATIVIDADES -TED nº 4/2018.
Florianópolis, 29 de julho de 2019
O Termo de Execução Descentralizada - TED nº 4/2018, firmado entre a Secretaria Nacional
de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para
elaboração dos "Estudos para identificação e análise técnica, econômica e ambiental de
propostas de medidas estruturais e não estruturais necessárias para a prevenção de
inundações no município de Santo Amaro da Imperatriz", engloba 06 fases, a saber:
•
•
•
•
•

•

Fase 1: Identificação e mapeamento das áreas de estudo
Fase 2: Caracterização do risco ambiental das áreas de estudo
Fase 3: Identificação das medidas estruturais e não estruturais
Fase 4: Análise ambiental das medidas estruturais
Fase 5: Elaboração do Termo de Referência para contratação dos projetos básicos e
executivos, bem como os estudos necessários para o licenciamento ambiental das
obras
Fase 6: Acompanhamento

Os relatórios que detalham o desenvolvimento dessas atividades são:
•

•

•

Relatório parcial 01: entregue em 07 de maio de 2019, constitui os resultados obtidos
com a execução da Fase 1: Identificação e mapeamento das áreas de estudo; e
parcialmente da Fase 2: Caracterização do risco ambiental da área de estudo.
Relatório parcial 02: constitui os resultados obtidos com a execução das atividades da
Fase 2 não contempladas no Relatório Parcial 01 e a execução das atividades das
Fases 3 e 4.
Produto final: constitui o os resultados obtidos com a execução da Fase 5: Elaboração
do Termo de Referência para contratação dos projetos básicos e executivos, bem
como os estudos necessários para o licenciamento ambiental das obras.

A seguir, estão relacionadas em uma planilha todas as fases e atividades previstas no TED,
com o status de cada uma dessas atividades.
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Atividade concluída
c. Caracterização da vegetação afetada
d. Orientações para licenciamento do
Atividade concluída
empreendimento
Fase 5: Elaboração de Termo de Referência para contratação dos projetos básicos e executivos,
bem como os estudos
necessários para o licenciamento ambiental das obras
Em desenvolvimento. Deverão ser definidos os
a. Descrição detalhada do empreendimento; empreendimentos a partir da análise multicritério.
Previsão de finalização: 02/08.
Em desenvolvimento. Ainda estão sendo
b. Descrição detalhada do escapo do projeto nas
concebidos o escopo de alguns projetos que irão no
fases de projeto básico e executivo.
TR. Previsão de finalização: 26/07
c. Descrição detalhada do escopo dos estudos e
Atividade concluída
programas ambientais necessários para o
licenciamento;
Em desenvolvimento. Previsão de finalização:
d. Definição da equipe necessária para executar
as atividades
02/08
e. Orçamento estimativa para contratação dos
Em desenvolvimento. Previsão de finalização:
projetos básicos e executivos e estudos para
02/08
licenciamento das obras.
Fase 6: Acompanhamento

a. Acompanhamento

Ao final da elaboração e entrega das fases e
atividade listadas anteriormente, será prestado
acompanhamento para eventuais alterações ou
questionamentos sobre os trabalhos apresentados
durante um período de 1 mês, conforme
cronograma do Plano de Trabalho.

Atenciosamente,
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Prof.ª
-· LIA CAETANO BASTOS

Prof.ª ANA MARIA BENCCIVENI FRANZONI

Coordenadora do projeto

Fiscal do projeto

