1. INTRODUÇÃO
Prefeitura de Solonópole, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambinte
apresenta um plano de contingência de gestão de resíduos sólidos para o município de
Solonópole , em razão da pandemia do COVID-19. As ações foram elaboradas em parceria
com os servidores

de varrição e coleta domiciliar, e foram divididas em três etapas:

preventivas, administrativas e operacionais.
Essas medidas visam garantir a proteção da saúde pública dos colaboradores e
prevenir a disseminação do vírus.

1.1. PERFIL DO MUNICÍPIO – HISTÓRICO
Da fazenda Umari, situada numa poética e encantadora queda d'água, formada no
leito por onde correm as águas mansas do riacho do Sangue nasceu o município. Por isso
sua denominação antiga era Cachoeira. Em 1863, conclui-se a matriz e a 19 de dezembro
começou a funcionar como paroquia. Terra de lendas e tradições revividas com carinho foi
transformando em 1870 com território desmembrado de Jaguaribe-Mirim, com o núcleo
elevado à categoria. Origem do topônimo: Homenagem ao Dr. Solon Pinheiro.
Localizada na região Sertão Central do estado e a 276 km de distância da capital
Fortaleza, o município possui população estimada atualmente em 18.324 habitantes, de
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com densidade
demográfica de 11,50 hab/km². O salário médio dos trabalhadores formais é 1,5 salários
mínimos, 52,2% da população tem rendimento nominal mensal per capta de até ½ salário
mínimo. Ainda segundo o Instituto, 9,2% da população é ocupada, uma média de 1678
pessoas.
2.Ações Preventivas
As ações preventivas buscam orientar, comunicar e dar suporte ao quadro de funcionários
operacionais e administrativos da limpeza urbana. Entre as ações estão:

Ampliação dos protocolos de higiene com distribuição de álcool gel, sabonete

-

líquido e intensificação da limpeza em áreas comuns;
Campanhas internas com cartazes informativos com orientações e prevenções.

-

Dentre os temas abordados, todos os agentes de limpeza são reorientados sobre a
importância da utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s);
Reforço de treinamento e fiscal dos colaboradores de resíduos de saúde,

-

especialmente uso de EPI.
3. Ações Administrativas
Para as medidas administrativas foi criado um comitê de crise entre os servidores dos de
limpeza para monitorar, acompanhar e tomar as principais decisões durante o período.
Dentre as ações discutidas e tomadas, estão:
-A

fim de evitar aglomerações, o horário de entrada e saída dos funcionários poderá

ser flexibilizado, além da possibilidade do remanejamento de funcionários que estão em
grupo de risco, com adiantamento das férias, home office ou afastamento;
- Funcionários

que apresentem sintomas de gripe, vírus ou qualquer outra doença que

ameace a sua saúde e das demais pessoas, poderá ser afastado;
- Para

poder garantir os serviços de limpeza na cidade, alguns itens críticos poderão ser

estocados, como sacos de lixo e EPI’s;
- Aplicação

de vacinas contra a gripe, especialmente grupos de risco;

4. Operacionais
Para manter os serviços de coleta domiciliar e limpeza pública durante a pandemia,
foram estruturadas algumas medidas operacionais que podem impactar no dia a dia dos
funcionários e da população. São elas:
-

Caso

seja

considerados

decretado

serviços

isolamento

mínimos

social

essenciais

generalizado

(quarentena)

à

das

garantia

serão

necessidades

fundamentais da população: coleta dos resíduos domiciliares comuns e resíduos de
saúde;

-

O serviço de coleta domiciliar comum, presente 100% das vias do município, poderá

ocorrer em até três horas depois do horário previsto, devido ao reajuste nos horários de
entrada dos coletores;
-

Durante a pandemia, a prioridade será coletar os resíduos hospitalares e para isso a

frota de saúde será reforçada.
-

Foi intensificada a limpeza e higienização dos equipamentos, garagem,

alojamentos e veículos de limpeza urbana;
-

Em casos de extrema necessidade de desfalque nas equipes de coleta domiciliar, as

equipes de varrição também realizarão o serviço de coleta domiciliar comum;
-

Serão intensificadas as ações de lavagem das ruas com desinfetante

antibactericida; - Os caminhões de coleta domiciliares transmitirão orientações de
prevenção e descarte regular aos munícipes, por meio do serviço de som instalados nos
veículos;

Vale ressaltar que diariamente a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente se
reúne em um comitê de gestão de crises, a fim de monitorar e acompanhar as medidas,
sendo assim, as ações são passíveis de atualizações.
5. Objetivos e metas do plano
Os objetivos e metas do plano visam garantir a qualidade e melhoria dos serviços
prestados, além de propiciar sua gestão com maior eficiência técnica, especialmente no
controle e prevenção da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), destacando-se s coleta
seletiva e proteção aos trabalhadores que executam os serviços de limpeza em geral, coleta
e transporte de resíduos sólidos, finalmente, orientar e conscientizar a população e os
trabalhadores através de campanhas publicitárias, como lidar na execução dos serviços de
limpeza, coleta e transporte de resíduos sólidos e sobre os riscos da pandemia.
As ações previstas no presente plano deram implementadas imediatamente e
executadas através do Departamento de Limpeza Pública em conjunto com a vigilância
sanitária e supervisionada pela Secretaria Municipal de Saúde.

6. Conclusão
O presente plano visa evitar a propagação da referida pandemia, com ações
desenvolvidas pelo município para que os resíduos tenham uma coleta e transporte
adequados e sobretudo a proteção da população e dos trabalhadores que executam
tais serviços de limpeza pública. O município irá fornecer todo apoio e equipamentos
de proteção necessários aos trabalhadores que estão na linha de frente da execução
dos serviços supracitados.

Solonópole 08 de maio de 2020.

