QUADRO DE RISCOS
Risco / Ocorrência

Origem

Paralização dos serviços de varrição
manual e manutenção de áreas verdes
• Greves de pequena duração
Paralização dos serviços de manutenção
• Paralização parcial dos serviços por motivos
de vias e logradouros
diversos
Paralização da limpeza dos dispositivos
de drenagem

Consequências

Classificação

• Ausência de limpeza urbana
• Entupimento de sistema de drenagem
• Visibilidade das vias comprometida por
crescimento de vegetação
• Aspecto visual positivo comprometido

Agentes
envolvidos

Plano de
Contingência

Ações Preventivas / Corretivas

Prefeitura
Municipal
Munícipes

• Limpeza das vias
urbanas e nos sistemas de
Contratação emergencial
drenagem, capinação
terceirizada
roçagem em sistema de
mutirão dos setores de
serviços da Prefeitura

• Programa continuo de limpeza pública; programa de limpeza de sistemas de
drenagem; instalação de lixeiras e papeleiras; programa de educação ambiental;
programa para entrega voluntária de RCC (Ações a serem definidas no Produto 4)

Prefeitura
Municipal,
Munícipes e
Visitantes

• Plantão de Limpeza
Contratação emergencial
Urbana, (coleta durante os
terceirizada
eventos

• Planejamento das festas organizadas pela Prefeitura, no que diz respeito à
gestão de resíduos nestes eventos, com recipientes para resíduos secos e úmidos
• Folhetos por ocasião das festas informando cidadãos e turistas os cuidados e
boas práticas para a questão dos resíduos (Ações a serem definidas no Produto 4)
• Instituir Alvará quando os eventos forem privados, cobrando taxa pelos serviços
de limpeza pós-eventos

• Plano de Manutenção e Revisão periódica de veículos, com frequência semanal
• Plano de Comunicação para eventos de risco (Ações a serem definidas no
Produto 4)

R1

Aumento de volume de serviços de
varrição
• Eventos: Carnaval de Rua, Expolag; Festa do
Divino e outros eventos

• Maior volume de resíduos
• Acumulo de resíduos em vias públicas
• Risco se houver chuvas

Paralização dos serviços de Coleta de
Resíduos Úmidos

• Greves de pequena duração;
• Paralização parcial dos serviços por motivos
diversos, inclusive paralização de veículos de
coleta

• Acumulo de resíduos em frente as residências
nas áreas urbana e rural
• Risco de entupimento do sistema de drenagem
• Aspecto visual positivo comprometido
• Riscos à saúde pública por conta de acúmulo
de resíduos úmidos em toda a cidade

Paralização dos serviços de Coleta de
Resíduos Secos

• Greves de pequena duração;
• Paralização parcial dos serviços por motivos
diversos, inclusive paralização de veículos de
coleta

• Acumulo de resíduos em frente as residências
nas áreas urbana e rural
• Risco de entupimento do sistema de drenagem
• Aspecto visual positivo comprometido

Paralização dos serviços de coleta de
RCC e inservíveis

• Greves de pequena duração;
• Paralização parcial dos serviços por motivos
diversos, inclusive paralização de veículos de
coleta

• Acumulo de resíduos em frente as residências
nas áreas urbana e rural
• Risco de entupimento do sistema de drenagem
• Aspecto visual positivo comprometido

Aumento do volume de serviços de
limpeza urbana

Paralização na entrega de doação de
resíduos recicláveis (secos)

• Greves de pequena duração;
• Paralização parcial dos serviços por motivos
diversos, inclusive paralização de veículos;
• Enchentes ou outros eventos que inviabilizem o
acesso do(s) veículo(s) até a cidade que recebe
os recicláveis

Paralização temporária dos serviços de
operação do aterro sanitário

• Greves de pequena duração;
• Paralização parcial dos serviços por motivos
diversos, inclusive paralização de veículos e
equipamentos;

Falhas nos serviços de operação do
aterro sanitário

• Operações inadequadas, não conformes com
os parâmetros estabelecidos pela CETESB para
Aterros de Vala

Interdição e/ou encerramento do aterro
sanitário

• Por ação da CETESB
• Por esgotamento

Interdição de estradas intermunicipais de • Motivadas por enchentes, deslizamentos ou
acesso a cidades vizinhas e BR
acidentes

• Alongamento de reservação temporária no
Ecoponto (Garagem Municipal)
• Perda de alguns recicláveis por conta de
contato com outros materiais, (óleos ou excesso
de água por exemplo)

• Inviabilização da disposição final dos RSD
• Não atendimento dos parâmetros mínimos de
operação estabelecidos pela CETESB
• Disposição final inadequada no local
• Ausência de cobertura dos resíduos
• Proliferação de vetores.

R1

Prefeitura
Municipal

• Utilização de veículo
compactador reserva ou
outros veículos utilizados
na manutenção da cidade

R1

Prefeitura
Municipal,
Munícipes

• Utilização de espaço
• Utilização de veículos que
coberto na Garagem
atuam em outras áreas de
Municipal para reservação
manutenção da cidade
temporária de recicláveis

• Estimular a entrega voluntária de recicláveis no Ecoponto e nos PEVs - Postos
de Entrega Voluntária (Ações a serem definidas no Produto 4)
• Plano de Manutenção e Revisão periódica de veículos, com frequência semanal
• Plano de Comunicação para eventos de risco (Ações a serem definidas no
Produto 4)

Prefeitura
Municipal,
Munícipes

• Estimular a entrega
• Utilização de veículos que
voluntária em Ecoponto, o
atuam em outras áreas de
reuso e a reutilização de
manutenção da cidade
alguns materiais

• Alterar gradativamente o sistema de coleta de porta em porta, estimulando a
entrega voluntária em Ecoponto
• Plano de Manutenção e Revisão periódica de veículos, com frequência semanal
• Plano de Comunicação para eventos de risco (Ações a serem definidas no
Produto 4)
• Programa de Educação Ambiental específico para os RCC, com base na
Resolução CONAMA 307.

Prefeitura
Municipal,
Munícipes

• Utilização de veículos que
atuam em outras áreas de
manutenção da cidade
• Ações emergenciais para
desobstrução ou
manutenção de vias e
áreas alagadas

• Utilização de espaço
coberto na Garagem
Municipal para reservação
temporária de recicláveis
• Ação emergencial de
entrega dos recicláveis
acumulados quando da
desobstrução das vias de
acesso

• Plano de Manutenção e Revisão periódica de veículos, com frequência semanal
• Plano de Manutenção Preventiva de vias e travesssias em áreas de alagamento
temporário

R1

R1

R2

Prefeitura
Municipal

• Inviabilização da continuidade para disposição
final de rejeitos no próprio município
• Aumento considerável nos custos de destinação
final de RSD e Limpeza Urbana
• Inviabilização do transporte de recicláveis até
cidade vizinha, coleta de resíduos e atividades de
limpeza urbana

• Motivadas por enchentes, deslizamentos ou acidentes

• Disposição remota em
aterro privado, com
contratação emergencial

Contratação emergencial
terceirizada

• Plano Emergencial de
reparação dos danos
• Ação emergencial para
recuperação das valas fora
dos padrões estabelecidos
pela CETESB com serviços
manuais e maquinários de
pequeno porte.
• Projeto de encerramento
do aterro, contendo dentre
outros, proteção e
monitoramento da área.

Prefeitura
Municipal
R1

Interdição de estradas de acesso locais

Planos de Emergência

Prefeitura
Municipal

• Buscar rotas alternativas
• Acionar a Defesa Civil do
• Recuperação das áreas
Estado quando necessário
afetadas através de
• Buscar rotas alternativas mutirões das equipes de
• Acionar equipes de
manutenção da cidade
manutenção da cidade
• Cascalhamento das vias
para ações de reparação
afetadas
• Acionar a Defesa Civil do
Estado quando necessário

• Plano de Manutenção e Revisão periódica de veículos e equipamentos, com
frequência semanal
• Disponibilizar equipamentos e mão de obra especificamente para a soperações
do aterro
• Recuperação da área afetada através de projeto
• Contratação de disposição final remota, inclusive com alocação de recursos
orçamentários
• Buscar soluções consorciadas com municípios vizinhos para disposição final de
rejeitos
• Qualificar e treinar conforme parâmetros estabelecidos pela CETESB mão de
obra e técnicos para operação do aterro

• Plano de Mobilidade com identificação dos pontos críticos e obras necessárias
para minimização e mitigação dos impactos

