
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 de 31 
 

 
Documento disponível em: Identificação Autoria Rev. jurídica Aprovação 

http://corsapdfgo.eco.br/novogama/ PMGIRS/AP-01.2018.NG CT&M TOMORROW CORSAP-DF/GO 
 

INDICE 
 
Documento K – PMGIRS/AP ............................................................................................. 02 
Créditos ................................................................................................................................ 03 
Contexto municipal 
Novo Gama e seu contexto .................................................................................................. 05 
Expectativas da sociedade ................................................................................................... 05 
Escopo do sistema de gestão ............................................................................................... 07 
Propósito .............................................................................................................................. 08 
Política ................................................................................................................................. 08 
Responsáveis e responsabilidade ......................................................................................... 09 
Atividades humanas adversas ao meio ambiente ................................................................ 10 
Requisitos legais .................................................................................................................. 11 
Gerenciamento de riscos ...................................................................................................... 12 
Plano de contingência .......................................................................................................... 13 
Procedimentos de controle 
Resíduos oriundos da varrição ............................................................................................. 13 
Descarte de resíduos sólidos da zona urbana....................................................................... 14 
Resíduos oriundos da limpeza da boca de lobo ................................................................... 14 
Descarte de resíduos sólidos das escolas ............................................................................. 15 
Descarte de resíduos da construção e demolição ................................................................. 15 
Descarte de resíduos sólidos da zona Rural......................................................................... 16 
Descarte de resíduos de saúde ............................................................................................. 16 
Descarte de animais mortos ................................................................................................. 16 
Descarte de resíduos de poda e capina  ............................................................................... 17 
Descarte de resíduos de feiras e eventos ............................................................................. 17 
Consumo consciente ............................................................................................................ 17 
Metas .  ................................................................................................................................. 18 
Cenários ............................................................................................................................... 19 
Indicadores de desempenho ................................................................................................. 20 
Plano de ação 
Planos e projetos .................................................................................................................. 22 
Recursos estruturais ............................................................................................................. 23 
Recursos maquinários .......................................................................................................... 23 
Controle de documentos ......................................................................................................  24 
Comunicação e mobilização social ..................................................................................... 24 
Ação corretiva de não conformidades ................................................................................. 25 
Melhoria contínua ................................................................................................................ 25 
Análise crítica ...................................................................................................................... 25 
Auditoria interna .................................................................................................................. 26 
Referências consultadas ....................................................................................................... 26 
Lista de presença ................................................................................................................. 28 
 
 
 

http://corsapdfgo.eco.br/novogama/
https://www.gestaointegrada.srv.br/


2 de 31 
 

 
Documento disponível em: Identificação Autoria Rev. jurídica Aprovação 

http://corsapdfgo.eco.br/novogama/ PMGIRS/AP-01.2018.NG CT&M TOMORROW CORSAP-DF/GO 
 

 
 
 

 
PMGIRS/AP - DOCUMENTO K 

Este plano de gestão reúne as informações construídas nos documento A – Comitês 

de coordenação e executivo, B – Mobilização Social, C – Diagnóstico técnico participativo, D 

– Prospectiva e planejamento estratégico, E – Programas projetos e ações, F – Plano de 

execução, G – lei municipal que institui o PMGIRS/AP, H – Indicadores de desempenho, e, foi 

editado com base nos requisitos da norma NBR ABNT ISO 14001:2018, para ser um 

documento de trabalho diário dos gestores com aplicabilidade prática e com capacidade de ser 

auditado para garantir a implementação da gestão integrada dos resíduos e águas pluviais. 

Os documentos com as informações para este plano estão disponíveis para acesso 

no endereçohttp://corsapdfgo.eco.br/novogama/, e fisicamente na sede do CORSAP DF/GO. 
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1. Créditos 

 

Plano Municipal de Gestão Integrada 
De Resíduos Sólidos e Águas Pluviais 

De Novo Gama - 2018 

CONTRATADA: 

 
CT&M – CONSULTORIA TREINAMENTO E MANEJO LTDA 

CNPJ 17.430.561/0001-23 - Responsável Claudair Costa Ribeiro CRBio 87.079/04-D 
Av. Minas Gerais, nº 395. Esquina c/ Avenida Pinheiro Chagas. Bairro: Jundiaí, em Anápolis/GO. CEP: 

75110-770. 
 

EQUIPE TÉCNICA: 

Gustavo Aveiro Lins 
Eng. ambiental – CREA 201 114 711 -5 

Cristiano Motta Amaral 
Designer 

Rosângla S. de Oliveira 
Assistente Social 

Janaína R. M. Santos 
Secretária 

COMITÊ EXECUTIVO: 

Antônio A. de Freitas 
Secretaria de infraestrutura 

Cristiane de O. Lauricci 
Secretária de Educação 

Rubervaldo M. de Sousa 
Secretaria de adm. E finanças 

Ancelmo L. Oliveira 
Serviço de Limpeza Urbana 

COORDENAÇÃO CORSAP-DF/GO: 

José Pires do Prado 
Superintendente 

Luciana Vilardo de F. Figueras 
Advogada - OAB/RJ Nº 127.915 

Yngrid Rayane Nascimento Gebrim 
Assessoria adm./financeira 

Ivison Carlos Dias Ramos 
Assessor técnico/comunicação 

Fernanda dos Santos Faria 
Assistente Administrativa 

COMITÊ DE COORDENAÇÃO: 

Marinaldo A. Nascimento 
Rep. do poder executivo municipal 

Manoel Paciencia 
Representante do SLU 

Wanderson de Castro Santos 
Representante da Saneago 

Cláudia Maria da Silva Gouveia 
Rep. das comunidades rurais 

Hugo G. G. dos Santos 
Produtor rural 

Edir D. da Silva 
Representante do comércio 

Jurandir C. Rodrigues 

Débora Souza Carvalho 
Representante da educação 

Wisliane M. do Nascimento 
Antonio G. Ferreira 

Representante da saúde 

Celso M. de Carvalho 
Vereador 

Carlos E. Araújo 
Adm. De Finanças 

Luiz A. da Silva 
ONG 
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Empresa de entulho 

 
 

DIRETORIA CORSAP-DF/GO COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EM 2018 

DIRETOR PRESIDENTE 
RODRIGO SOBRAL ROLLEMBERG 

Governador Distrito Federal 
 
 
 

DIRETORES TITULARES: 
 

JOSÉ ELITON DE FIGUERÊDO JÚNIOR 
Governador do Estado de Goiás 

 
OSMARILDO ALVES DE SOUSA 
Prefeito de Águas Lindas de Goiás 

 
CRISTÓVÃO VAZ TORMIN 

Prefeito de Luziânia 
 

JOSÉ APARECIDO ALVES DINIZ 
Prefeito de Abadiânia 

 

 
DIRETORES SUPLENTES 

 
1º suplente 

PÁBIO MOSSORÓ 
Prefeito de Valparaíso 

 
2º suplente 

ERNESTO GUIMARÃES ROLLER 
Prefeito de Formosa 

 
3º suplente 

DAVID ALVES TEIXEIRA LIMA 
Prefeito de Planaltina 

 
4º suplente 

FÁBIO CORREA DE OLIVEIRA 
Prefeito da Cidade Ocidental 

 

https://i1.wp.com/corsapdfgo.eco.br/wp-content/uploads/2018/07/MAPA-RIDE-eleicao1.png
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2. Contexto municipal 

1.1. Novo Gama e seu contexto 

O município faz parte da RIDE-DF, está consorciado ao Consórcio Público de 

Manejo dos Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais da Região Integrada do Distrito Federal e 

Goiás, CORSAP DF/GO, questão que o favorece na obtenção de assessoria técnica/jurídica, 

parcerias com outros municípios do consórcio para a implementação da gestão integrada dos 

resíduos e águas pluviais. 

Com uma população estimada pelo IBGE, para 2017, de 110.096 pessoas, habitadas 

em aproximadamente 27.000 domicílios, com uma urbanização que ignorou o planejamento 

das quadras e por consequência dificulta a manutenção das redes pluviais e a coleta de resíduos. 

Foram registrados 15 pontos de alagamentos temporários, 7 áreas que estão 

sofrendo processos erosivos. As micro galerias se encontram na sua totalidade obstruídas e 

foram identificadas três macros galerias carentes de manutenção, redutores de energia e diques 

de contenção. 

Além do lixão municipal, foi identificado 22 pontos de lançamento de lixo pela 

população, praticamente onde há um lote vazio e uma margem de logradouro sem calçamento 

acontece o lançamento de resíduos nestes lugares, provocando grande poluição visual na cidade 

e entupindo as bocas de lobo. São 89 toneladas/dia de resíduos sólidos sendo manejados 

inadequadamente. 

O município possui 32 escolas municipais e 10 postos de saúde com potencial de 

serem utilizados no processo de educação ambiental. 

O município de se encontra em dificuldades de receber verbas governamentais 

devido a dividas em atrasos não renegociadas por falta de capacidade de pagamento das 

parcelas. Novo Gama é o município mais pobre dentre os 19 que compõe o consórcio. 

1.2. Expectativas da sociedade 

O ministério público tem exercido pressão legal sobre o município, para que haja a 

extinção do lixão e do trabalho de catadores, neste local de descarte inadequado, e seja dado 

um destino correto aos resíduos sólidos gerados no município. 

http://corsapdfgo.eco.br/novogama/
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O CORSAP DF/GO espera que as ações relacionadas com os resíduos sólidos 

urbanos, tomem por base a Política Nacional e possuam, por intermédio dos Projetos em 

execução, bem como aqueles a serem executados, as seguintes e imperiosas ações: 

a) O fechamento imediato dos lixões, por serem flagrante ofensa à lei e à saúde pública; 

b) Deflagração de PRAD (plano de recuperação de áreas degradadas) para remediação da área 

impactada pelo lixão; 

c) Criação de área de transbordo; 

d) Implementação da Lei dos Grandes Geradores; 

e) Direcionamento dos rejeitos para aterro sanitário regularmente licenciado e, de preferência, 

o que estiver mais próximo do ente consorciado;  

f) Projetos que priorizam a redução de rejeitos para depósito em aterros sanitários como:  

• Triagem e logística do vidro; 

• Quintais orgânicos; 

• Projeto de cooperação técnica não onerosa de recicláveis. 

Para as ações relativas à gestão das águas pluviais, o CORSAP DF/GO espera a 

definição de um quadro de metas juntamente com a relação das obras necessárias para a 

manutenção do ciclo biogeoquímico da água no ecossistema do município, como PRAD, 

restauração de galerias, complemento de obras em galerias inacabadas, construção de novas 

redes e adoção de medidas não estruturais para uma gestão eco eficiente.  

A população espera a coleta regular nas seguintes localidades: Residencial 

Alvorada; Santa Luzia, Lunabel; Jardim Paiva, Cidade Nova; Vila Zequinha; Residencial 

Paraíso; América do Sul (No local chamado “Garganta do Diabo” localizado no América do 

Sul, a coleta não está sendo feita nem um dia!); Em muitos destes bairros o caminhão da coleta 

não entra por conta do asfalto ruim e dos buracos; Próximo à escola Aliria Ribeiro, Lago Azul, 

há o lixão e nele pais de alunos e moradores próximos, esperam diariamente, o caminhão chegar 

com os lixos e ali fazem a separação com organização por vez e depois vendem para 

atravessadores, chamados por eles de marreteiro.  

Coleta regular na visão dos novo-gamenses significa frequência de 3 vezes por 

semana; PEVs para a população descartar resíduos recicláveis; separação do orgânico do não 

reciclável na coleta tradicional; disponibilizar para a população um número de telefone 

http://corsapdfgo.eco.br/novogama/
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DISQUE ENTULHO; restabelecer os serviços do DISQUE PNEU; promover a educação 

ambiental; calçar a laterais dos logradouros. 

As cooperativa de catadores espera que os resíduos coletados sejam 

disponibilizados para catação antes de serem lançados no destino dinal. 

A política nacional de saneamento básico (PNSB) definida pela lei 11.445/2007, no 

Art. 19, define que a prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, que 

poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo:  
I. Diagnóstico da situação e de seus impactos nas 

condições de vida, utilizando sistema de indicadores sanitários, 
epidemiológicos, ambientais, socioeconômicos e apontando as 
causas das deficiências detectadas; 

II. Objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para 
a universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, 
observando a compatibilidade com os demais planos setoriais; 

III. Programas, projetos e ações necessárias para atingir 
os objetivos e as metas, de modo compatível com os respectivos 
planos plurianuais e com outros planos governamentais 
correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento; 

IV. Ações para emergências e contingências; 

V. Mecanismos e procedimentos para a avaliação 
sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas. 

A mesma Lei estabelece que os planos devam ser elaborados com horizonte de 

vinte anos, avaliados anualmente e revisados a cada quatro anos, preferencialmente em 

períodos coincidentes com os de vigência dos planos plurianuais. 

2. Escopo do sistema de gestão integrada de resíduos sólidos e águas pluviais. 

a) Este sistema de gestão se limita aos eixos de resíduos sólidos e águas pluviais urbanas, 

excluindo os eixos de tratamento de água e esgotamento sanitário que juntos compõem o 

plano municipal de saneamento básico e a gestão das águas pluviais na zona rural. 

b) Apresenta requisitos para uma gestão municipal com assessoria técnica do CORSAP 

DF/GO. 
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3. Propósito da gerência integrada de resíduos e águas pluviais (GIRAP) 

 

4. Política municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e águas pluviais 

A Prefeitura Municipal, com sua política de gestão integrada dos resíduos sólidos e 

águas pluviais, se compromete a trabalhar para melhorar a qualidade da sanidade pública, 

manter o meio ambiente equilibrado em busca do desenvolvimento sustentável, além de 

fornecer elementos ao poder público e a coletividade para defesa, conservação e recuperação 

da qualidade e salubridade ambiental, cabendo a todos, o direito de exigir a adoção de medidas 

neste sentido. Para o alcance deste objetivo geral, são objetivos específicos do Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Águas Pluviais de Novo Gama de Goiás: 
I – Atribuir a Secretaria de Infraestrutura, Agricultura e Produção de 
Novo Gama à gestão integrada dos resíduos sólidos e das águas 
pluviais, bem como a responsabilidade pela implementação do Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Águas Pluviais 
de Novo Gama – GO; 
II – Implementação da Lei nº 1.455, de 18 de junho de 2015, que dispõe 
sobre a autorização da participação do Município de Novo Gama no 
Consórcio Público de Manejo dos resíduos sólidos e das águas pluviais 
da Região Integrada do Distrito Federal e Goiás – CORSAP DF/GO, 
para efetividade das ações de interesse comum com outros municípios, 
podendo assumir obrigações previstas no Estatuto do CORSAP 
DF/GO; 
III – Regulamentação Local da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
por força de Lei Municipal, dentre os interesses e peculiaridades do 
município, para definir quem são os Grandes Geradores e suas 
responsabilidades; 
IV - Garantir as condições de qualidade dos serviços existentes 
buscando sua melhoria e ampliação; 
V – Implementar os serviços ora existentes, em prazos factíveis; 
VI – Criar instrumentos para regulação, fiscalização e monitoramento e 
gestão dos serviços; 
VII – estimular a conscientização ambiental da população; e 
VIII – atingir condição de sustentabilidade técnica, econômica, social e 
ambiental dos sistemas previsto no art. 2º desta Lei. (consulte a lei 
completa no http://corsapdfgo.eco.br/novogama/. 

 

MISSÃO

•Atender às necessidades 
de gerenciamento 
adequado dos resíduos 
sólidos e das águas 
pluviais, viabilizando estes 
serviços para toda a 
população.

VISÃO

•Ser referência em 
reurbanização e 
paisagismo sustentáveis.

VALORES

•Ética;
•Responsabilidade;
•Compromisso.

http://corsapdfgo.eco.br/novogama/
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5. Responsáveis e responsabilidades 

A população de Novo Gama de Goiás é responsável pelo sucesso deste sistema 

de gestão, quando atua como fabricante, importadora, distribuidora, comerciante, 

consumidora, legisladora ou gestora pública, e é diretamente a grande beneficiada ao colher 

saúde e bem-estar em consequência do meio ambiente corretamente saneado. Os novo-

gamenses estão representados pelas seguintes funções, titulares nos serviços da GIRAP. 

Secretaria de 
meio ambiente

CORSAP
Nome

SEC. DE 
INFRAESTRUTU
RA

PREFEITA

Diretores de 
escola

CÂMARA DE 
VEREADORES

GERENTE DE  
ÁGUAS 
PLUVIAIS

Nome

SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 

Nome

DEPTO DE 
COMPRAS

Nome

CONSELHO 
MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO 
BASICO

GERENTE DE 
RESÍDUOS 

 

RESPONSÁVEIS RESPONSABILIDADES 
Prefeita Estabelecer os resultados pretendidos 
Lei que regulamenta o PMGIRS/AP Vereadores 

Secretário infraestrutura 
Analisar criticamente a operação da GIRS/AP 
Gerenciar o orçamento 

Gerente de resíduos 
Lançamento dos dados no SNIS 

Gerente de águas pluviais 
Conselho municipal de saneamento básico Monitorar o desempenho geral da gestão 

Secretaria de meio ambiente Fiscalizar o cumprimento da legislação na 
gestão de resíduos e águas pluviais 

Secretaria da educação Identificar a expectativa da sociedade 

Assessoria técnica do CORSAP 
Desenvolver objetivos e processos 
Considerar os aspectos e impactos ambientais 

Departamento de compras Identificar requisitos para os fornecedores e 
critérios para aquisições 

Prefeito, vereadores, conselho, secretários, 
equipe técnica, departamento de compras 

Assegurar o desempenho geral da gestão 
Promover a melhoria contínua 

Todos os servidores e funcionários terceirizados 
ligados à GIRS/AP 

Estar em conformidade com os requisitos do 
PMGIRS/AP 

http://corsapdfgo.eco.br/novogama/
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Nome

DIVISÃO DE 
GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS E ÁGUAS 
PLUVIAIS (GRAP)

Nome

SETOR DE 
GERENCIAMENT
O DE RESÍDUOS

Nome

SETOR DE 
GERENCIAMENT
O DE ÁGUAS 
PLUVIAIS

Nome
VARRIÇÃO 

Nome

EMPRESA 
TERCEIRIZADA 
DE COLETA

Nome

ENGENHARIA, 
RAD, CAPINA, 
PODA E LIMPEZA 
DE BOCAS DE 
LOBOS

5
motorista

20
coletores

70
Varredores

1
Momotista

15
Agentes de 
ser. gerais

1
motorista

2
coletores

4,5 ton/coletor/dia. Cada 
trabalhador coleta em 

média 2 a 5 ton/
dia.(BARROS 2012)

0,64 varredor para cada 
1000 habitantes. Exige-

se de 0,4 a 0,8 
varredores por cada 

grupo de 1000 
habitantes. (BARROS 

2012)

15 funcionários para 
cobrir a cidade na seca 
com capina,  roçagem, 
poda e desobstrução 

das galerias a cada 120 
dias, nas chuvas capina 

e roçagem a cada 30 
dias.

1 caminhão com duas 
caçambas para coleta 

na zona rural

 

6. Atividades humanas adversas ao meio ambiente concernentes aos resíduos sólidos 

As atividades humanas que geram resíduos e alteram o ciclo biogeoquímico da água 

são determinadas neste plano para que haja controle no combate à poluição ambiental. 

a) Hábitos de consumo, que podem ampliar ou reduzir o volume de resíduos gerados por uma 

sociedade, como comprar somente o necessário priorizando o reuso, optando por bens 

duráveis ao invés dos descartáveis, que podem ser reciclados e possuam algum tipo de 

rotulagem ambiental. 
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É ilustrativa a comparação da cultura americana e japonesa: 

enquanto a primeira gera cerca de dois quilogramas de resíduos 

sólidos urbanos (RSU) por habitante ao dia, os japoneses, 

também de elevado poder aquisitivo, apresentam 

comportamentos que resultam numa geração significativamente 

menor, pouco superior a um quilograma, (Godecke, 2013). 

b) Descarte dos resíduos sólidos, que realizados inadequadamente são causas das obstruções 

das micro galerias de águas pluviais e servem de habitat para patógenos e vetores de 

doenças. 

7. Requisitos legais 

a) Lei federal 12.305/2010 que estabelece: 

• A ordem de prioridade na gestão: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento 

dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

• A obrigação do município em alimentar de dados o Sistema Nacional de Informações sobre 

a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir), articulado com o Sinisa (atual SNIS) e o Sinima. 

• A Implementação de sistemas de logística reversa para agrotóxicos, seus resíduos e 

embalagens; pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes. 

• A integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam 

a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. 

• Que deve identificar os seguintes geradores de resíduos sólidos: 

o de saneamento básico, exceto os oriundos de domicílios e limpeza urbana; 

geradores de resíduos industriais; resíduos de saúde; resíduos de mineração; 

o comércios que geram resíduos perigosos ou não perigosos em grande volume; 

o empresas de construção civil nos termos do regulamento ou de normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama; 

o terminais que geram resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, 

aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários, ferroviários e passagens de 

fronteira; 
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o os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão 

competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa. 

b) Lei 11.445/2007 que estabelece: 

• Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira 

assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços, na forma estabelecida a 

seguir, e, quando necessário, por outras formas adicionais como subsídios ou subvenções: 

• A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais de impermeabilização e 

a existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção de água de chuva, bem como 

poderá considerar: 

I. o nível de renda da população da área atendida; 

II.  as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas. 

8. Gerenciamento de riscos inerentes ao manejo dos resíduos e águas pluviais 

a) Segurança e saúde do trabalhador 

É obrigatório que os servidores públicos, os funcionários terceirizados e os 

catadores cooperados, usem os equipamentos de proteção individual, luvas, máscaras, botas e 

aventais, a fim de protegerem sua saúde e que recebam treinamentos para o manuseio dos 

resíduos perigosos, em conformidade com a ABNT NR6 / NR32.O CTVRCD ao ser construído 

deve observar a ABNT NR17 para garantir um ambiente de trabalho seguro. 

Deve-se promover o manejo integrado de pragas por meio de práticas conforme 

normas estabelecidas pela vigilância sanitária municipal. 

b) Descarte incorreto dos resíduos em cada processo. 

A secretaria de meio ambiente deve mensalmente escolher por critérios aleatórios, 

estabelecimentos residenciais, comercias, de administração pública e propriedades rurais, para 

auditar a separação dos resíduos e atuar os infratores com multa prevista em lei. 

O leito dos córregos Santa Maria e Alagado devem ser fiscalizados regularmente 

com o intuito de fiscalizar se suas APPs estão sendo conservadas e realizar a aplicação de multas 

aos infratores conforme previsto em lei. 
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8.1. Plano de contingência 

a) Veículos e equipamentos. 

Os veículos e equipamentos de uso do gerenciamento de resíduos e manejo das 

águas pluviais, devem estar com as manutenções periódicas em dias para evitar a interrupção 

dos serviços. A tabela a seguir propõe a medida para a compensação da ausência de algum 

equipamento. No item 12.1 da tabela de compras demonstrado no item 12-Plano de Ação, estão 

relacionados os veículos equipamentos que são necessários adquirir para realizar a gestão 

integrada dos resíduos e águas pluviais de forma eficiente. 

Veículo e equipamento ausente Medida de compensação 

Coletor de resíduos urbanos 
Utilizar o coletor de resíduos da zona rural, 
reduzir o número de dias de coleta, se 
necessário for, para atender as duas zonas. 

Coletor de resíduos rurais 

Utilizar o coletor de resíduos da zona rural, 
reduzir o número de dias de coleta, se 
necessário for, para atender as duas zonas. 
Contratar uma empresa de transporte para levar 
a estação de transbordo para o aterro. 

Retroescavadeira Ter uma retroescavadeira de reserva. 

b) Mão de Obra 

O nível de satisfação dos trabalhadores deve ser conservado com um bom ambiente 

de trabalho e a garantia de seus direitos. Portando, a folha de pagamento dos trabalhadores 

envolvidos na gestão dos resíduos e águas pluviais deve ser auditada com regularidade. Porém, 

se estas medidas não impedirem a existência de greves, neste caso, recomenda-se a contratação 

de trabalhadores para atender à coleta de resíduos não recicláveis, por diária, e a população 

deve ser orientada a armazenar os recicláveis em boas condições de higiene. 

9. Procedimento de controle das atividades humanas adversas ao meio ambiente 

concernente aos resíduos sólidos 

a) Resíduos oriundos da varrição. 

Os resíduos de varrição são considerados como lixo por se encontrarem misturados, 

porém, à medida que a educação ambiental vai produzindo resultados, este resíduo poderá ser 

destinado para compostagem. Cabe ao gerente da GIRAP, fazer a leitura correta conforme 

avança nos trabalhos de gestão adequada. 
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Os moradores 
varrem as 
calçadas

Um varredor(a) 
cuida de uma margem

do logradouro

Outro varredor(a) 
cuida da outra margem

do logradouro

Armazenam os 
resíduos em 

sacos plásticos

Coleta Seg, Qua 
e Sex

Estação de transborto

Transporte
 p/ o aterro

 aos sábados.

Destinação final 
adequada

Coleta os residuos
da varrição com o
carrinho lutocar

 

b) Descarte dos resíduos sólidos da zona urbana, coleta convencional. 

CompostávelLimpo e seco Úmido

Separação 
dos resíduos 

na origem

Coletar 3x por semana e 
encaminha para cooperativa

Estação de transborto

Destinação final 
adequada

Entrega p/ os
Fornecedores

Usinas de 
reciclagem

Entregue nos
estabelecimentos 

comerciais

compostagemseparação

ReciclávelNão reciclável Logística reversa

 

c) Resíduos oriundos da limpeza de boca de lobo. 

Equipe de varrição Equipe de obras

Limpeza e 
reparo das 

microdrenagens 
em agosto

Armazenam os resíduos 
leves em sacos plásticos, 

e os RCDs amontoam 
para a coleta.

Coleta Seg, Qua 
e Sex

Estação de transborto

Transporte
 p/ o aterro

 aos sábados.

Destinação final 
adequada
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d) Descarte de resíduos sólidos nas escolas, postos de saúdes e prédios do governo municipal. 

Separação 
dos resíduos 

na origem

MisturadoCompostável Logística reversa

Coletar 3x por 
semana 

Estação de transborto

Destinação final 
adequada

Reciclável

Coleta seletiva a ser 
encaminhada para cooperativa

Entrega p/ os
Fornecedores

Usinas de reciclagem

Entregue nos
estabelecimentos 

comerciais

compostagem Utilizar na horta 
escolar

 

e) Descarte dos resíduos de construção e demolição (RCD). 

Solicitação de licença
para reforma e construção

Guarde a guia de 
autorização

Solicitar um
 um container
Para o local

$

Pagamento da
 taxa de limpeza

Container com tampa

Transporta o RCD 
até o container

Transportar o 
container em 
poliguindaste

Transportar 
container em 
poliguindaste

Trituração do 
RCD
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f) Descarte dos resíduos sólidos da zona rural. 

Pilhas;
Baterias;

Lâmpadas;
Óleos; 

Eletrônicos.

Restos de
alimentos

vegetais crus;
Podas de grama

e folha;
Serragem e
 folha seca;

Borra de café.

Alimentos cozidos,
Assados e fritos;
Carnes, peixes;

Separação 
dos resíduos 

na origem

Tríplice lavagem 
e perfuração da 

embalagem

Guardar 
documento de 

entrega

Entrega no posto 
de coleta

Caçamba de
 transbordo rural
para reciclável

Caçamba de
 transbordo rural

p/ resíduos
perigosos

Embalagens
de

Agrotóxicos
.

Lavagem e 
secagem

Utilizar 
embalagens de 
lâmpadas novas 
p/ descartar as 

usadas.

Coletar com caminhão poliguindaste e 
encaminhar para cooperativa

compostagem

Alimentação 
animal

Plástico;
Papel;
Vidro;
Metal.

Entrega p/ os
Fornecedores

Usinas de reciclagem

Entregue nos
estabelecimentos 

comerciais

 

g) Descarte dos resíduos de saúde. 

Contrato com uma
empresa privada

 de coleta de RSS

Realiza a coleta 
em data regular

Emite 
documento de 

coleta e 
destinação 
adequada

GRUPO A
Risco biológico

GRUPO B
Risco quimico

GRUPO E
 perfurocontante

GRUPO C
Risco radioativo

GRUPO D
Resíduo comum

Destinação final 
adequada

Seguir os 
procedimentos 

da coleta 
urbana

 

h) Descarte dos animais mortos. 

Solicitar coleta Encaminha o veículo

Embala o 
animal em saco 

resistente e 
lacra-o

Estação de transborto

Destino final 
adequado
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i) Descarte dos resíduos de poda e capina. 

Informa a data da poda Encaminha uma 
caçamba estacionaria Caçamba com tampa

compostagem

 

j) Descarte dos resíduos de feiras e eventos. 

Licença para
 realização do evento

Guarde a guia de 
autorização

Solicita recipientes
para o local

$

Pagamento da
 taxa de limpeza

Transporte dos 
recipientes até o 

CTVR

Recipientes
Para coleta seletiva

Triagem

Destino final 
correto

 

A limpeza do espaço onde foi realizado o evento fica sob a responsabilidade dos 

organizadores, o SLU deve somente fazer a coleta dos resíduos após o encerramento. 

A coleta, dos itens e), f), g), deve ser feita em uma caçamba basculante acoplada 

em um trator. 

k) Consumo consciente 

Os órgãos públicos, na condição de consumidores, devem tomar as decisões de 

compra orientada pelos princípios do consumo consciente listados abaixo: 

• Evitar embalagens desnecessárias, pois 1/3 do lixo é composto por 

embalagens; 

• Preferir produtos de embalagens retornáveis ou refis, pois diminui a pressão 

por recursos naturais; 

• Utilizar sacolas retornáveis, pois as de plástico podem levar séculos para se 

decomporem; 

• Encaminhar embalagens inutilizadas para reciclagem, pois promove a 

economia de água e energia. 
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A secretaria municipal de educação deve instruir a comunidade a observar estes 

princípios na hora de consumir. 

10. Metas 

 METAS 2018 2019 2020 2024 2028 2032 2036 2040 

R
EG

U
LA

M
EN

TA
Ç

Ã
O

 Lei regulamentando o PMGIRS.   
 

       

Lei do grande gerador. 
 
 
 

       

Regulamentação de uma taxa de 
aterramento e transbordo conforme 
um dos cenários do item 10.1. 

 
 

       

Regulamentação de uma taxa de 
abatimento na contribuição do 
grande gerador que vai colaborar 
com a logística reversa dos resíduos 
dos municípios. 

        

ED
U

C
A

Ç
Ã

O
 E

 G
ES

TÃ
O

 

Programa de educação ambiental 
com ênfase no lixo zero e na 
conservação da água 

        

Implementação do programa lixo 
zero e recarga de lençol freático nos 
órgãos públicos municipais. 

        

Implementação do programa lixo 
zero e recarga de lençol freático nos 
órgãos públicos estaduais, federais e 
organizações sociais. 

        

Fechamento imediato do lixão.         

Mapeamento das redes de drenagem         

Meta de aterramento de lixo. 80% 75% 70% 50% 40% 30% 20% 10% 
Revisão do PMGIRS/AP.         

C
O

M
PR

A
S 

Aquisição de equipamentos para o 
centro de Valoração e transbordo de 
resíduos: triturador de RCD, balança 
e, retroescavadeira. 

 

   

  

  

Compra de recipiente para coleta 
seletiva em 32 escolas, 10 postos de 
saúde e 30 prédios públicos. 

 
   

  
  

O
B

R
A

S Construção do centro de valoração 
dos resíduos de construção e 
demolição (RDC). 

 

   

  

  

 continua 
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PR
O

JE
TO

S 
Licenciamento da área para o centro 
de valoração dos resíduos de 
construção e demolição RCD. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

    

PRAD 
 Córrego Santa Maria, no trecho 

do Colégio Elisia da Conceição, 
creche e viveiro; 

 Buracão na avenida Haidê do 
Espírito Santo Cerqueira; 

 Nascente na fazenda Paiva no 
bairro Lunabel; 

 Nascente às margens do jardim 
Paiva; 

 Nascente na Qd. 695, lote 3-A, 
que desce entre as quadras 701 
e 699 até o córrego Santa Maria; 

 Lixão. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

    

PRAD dos córregos santa maria e 
alagado. 

        

Projeto de engenharia para 
construção de trincheira de infiltração 
nos logradouros com ausência de 
redes de microdrenagens. 

  
 

      

 Chácara Santa Cecília, Qd. 34, 
lote 4 – carente de canal com 
redução de energia e dique de 
contenção; 

 Ponte Pacaembu – carente de 
diques de contenção; 

 Córrego alagado no setor Paiva 
(nos fundos da estação da 
Saneago) – carente de reparos. 

        

10.1. Cenários 

 
 

 
O cenário 2, foi construído com base em um estudo de viabilidade técnica de 

aterros, realizados na FGV, e os valores foram atualizados pelos índices do INPC. De forma 

CENÁRIO 1 - Aterramento no aterro Ouro Verde com terceirização de transbordo

2037/40 CUSTO EM 22 
ANOS

2029/32Ano de referencia 2018 2019 2020 2021/24 2025/28 2033/36

População 113.679 115.912 118.188 127.473 137.487 148.288 159.938 172.503
Geração (ton/dia) 90,94 92,73 94,55 101,98 109,99 118,63 127,95 138,00
Meta de aterramento (ton/dia) 72,75 69,55 66,19 50,99 44,00 35,59 25,59 13,80

Custo mensal com aterramento (Ouro 
Verde, 2018) – R$ 92,00/ton.

R$ 200.802,59 R$ 191.949,70 R$ 182.671,62 R$ 140.730,22 R$ 121.428,79 R$ 98.226,17 R$ 70.628,55 R$ 38.088,56

Custo de transporte (3R Ambiental) – R$ 
12,00/km. (144km ida e volta) 
(7ton/viagem)

 R$   538.799,48  R$   515.045,16  R$   490.149,94  R$   377.611,51  R$   325.821,34  R$   263.563,40  R$   189.512,63  R$   102.200,37 

Custo de aterramento e transbordo/mês R$ 739.602,07 R$ 706.994,86 R$ 672.821,56 R$ 518.341,73 R$ 447.250,12 R$ 361.789,57 R$ 260.141,17 R$ 140.288,93

Custo mensal / residencia 26,02R$          24,40R$          22,77R$          16,27R$          13,01R$          9,76R$            6,51R$            3,25R$            

R$ 108.367.975,39

Fases do aterro Pré implantação Implantação Operação Encerramento Pós encerramento
Valor do investimento em 2007 608.807,00R$      R$  2.669.178,00 45.468.163,00R$    R$     486.667,00 3.212.354,00R$   

Valor do investimentoatualizado 1.093.810,54R$    4.795.567,44R$    81.690.184,07R$    874.368,22R$       5.771.462,32R$    94.225.392,60R$   
custo operacional/mês/residencia 11,98R$                 11,75R$                 11,52R$                    10,68R$                 9,90R$                    81.690.184,07R$   

CENÁRIO 2: construção de um aterro com capacidade de armazenamento de 100 ton/dia (ABETRE,2007) Total 
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que para maior precisão se faz necessário a realização de um estudo de viabilidade técnica 

específico para este cenário. 

 
 

11. Indicadores de desempenho 

Os indicadores de desempenho são instrumentos de gestão essenciais para medir o 

resultado dos trabalhos de gestão. Com eles é possível acompanhar as metas estabelecidas com 

o percentual de alcance de cada uma delas.  Para isso foi construída uma planilha no Excel, 

disponível no endereço http://corsapdfgo.eco.br/novogama/ para lançamento dos dados e 

formação de gráfico de acompanhamento conforme o modelo, com dados estipulados para o 

ano de 2019, abaixo: 

 

CENÁRIO3 - Aterramento no aterro Ouro Verde com internalização de transbordo

Ano de referencia 2018 2019 2020 2021/24 2025/28 2029/32 2033/36 2037/40 CUSTO EM 22 
ANOS

População 113.679 115.912 118.188 127.473 137.487 148.288 159.938 172.503
Geração (ton/dia) 90,94 92,73 94,55 101,98 109,99 118,63 127,95 138,00
Meta de aterramento (ton/dia) 72,75 69,55 66,19 50,99 44,00 35,59 25,59 13,80

Custo mensal com aterramento (Ouro 
Verde, 2018) – R$ 92,00/ton.

R$ 200.802,59 R$ 191.949,70 R$ 182.671,62 R$ 140.730,22 R$ 121.428,79 R$ 98.226,17 R$ 70.628,55 R$ 38.088,56

Custo de transporte – R$ 1,8/km de 
diesel. (144km ida e volta) (7ton/viagem) 
+( 1127 de depreciação e 3290 de sal e 
encargos/ cada 1 dos 6motorista)

 R$          107.321,92  R$          103.758,77  R$            100.024,49  R$            83.143,73  R$            75.375,20  R$              66.036,51  R$     54.928,89  R$     41.832,06 

Custo de aterramento e transbordo/mês R$ 308.124,51 R$ 295.708,48 R$ 282.696,11 R$ 223.873,94 R$ 196.803,99 R$ 164.262,68 R$ 125.557,44 R$ 79.920,62

Custo mensal / residencia 10,84R$                 10,20R$                 9,57R$                      7,02R$                   5,73R$                    4,43R$                      3,14R$            1,85R$            
1.878.000,00R$   Valor do investimento em caminhões para transbordo

R$ 48.578.445,50

META
% DA META 
ALCANÇADO

População total 2.711
População atendida 108.884 96% 100% 46%

GESTÃO DOS RESIDUOS 2019

113.679

Peso coletado/dia de RSU 9581,792
Quantidade de Lixo em disposição final 9102,70

89%95%RSU 85%

Peso gerado/dia de RCD 157,88
Quantidade de Lixo em disposição final 157,88

85%100%RCD 85%

Peso coletado/dia de Lixo Hospitalar 458
Quantidade de Lixo em disposição final 458

100% 100%RSS 100%

Custo total do SLU/hab/ano 58,77R$        68,77R$     100%
Arrecadado com tarifa de SLU -R$            0%
Custeado com outros recursos da prefeitura 58,77R$        100%

17% 15%VALO
R
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As metas deverão ser acompanhadas pelo CORSAP DF/GO em conjunto com a 

SECIMA, a Prefeitura Municipal e o Ministério Público Estadual. 

Para o manejo das águas pluviais, o índice deve ser estabelecido conforme a 

capacidade máxima de escoamento, em termos de vazão, da galeria de controle, dado que deve 

ser estabelecido pela empresa que realizar a obra. 

Indicador de desempenho da gestão das águas pluviais 

INDICADORES UNIDADE ANO EM 
EXERCÍCIO META % DA META 

ATINGIDO 
Vazão na galeria m3/s 2019   
Chácara Sta 
Cecília     

Ponte Pacaembu     
Setor Paiva     

Com periodicidade anual, o banco de dados do SNIS deve ser atualizado com 

informações dos Resíduos Sólidos e Águas Pluviais. Pois os programas de investimentos do 

Ministério das Cidades, incluindo o PAC - Programa de Aceleração do Crescimento, exigem o 

envio regular de dados ao SNIS, como critério de seleção, de hierarquização e de liberação de 
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recursos financeiros. Para mais informações, acesse a Sistemática dos Programas do Ministério 

das Cidades na Internet: www.cidades.gov.br. 

12. Plano de ação 

Para o estabelecimento do PMGIRS/AP se fazem necessários alguns recursos, 

relatados a seguir: 

12.1. Planos e projetos 

PROJETOS 

Ações Custo estimado 
da ação 

Custo estimado 
do programa 

Projeto de engenharia para construção de trincheira de 
infiltração nos logradouros com ausência de redes de 
microdrenagens. 

Será realizado pelos servidores da 
prefeitura. 

Projetos 
 Chácara Santa Cecília, Qd. 34, lote 4 – carente de 

canal com redução de energia e dique de contenção; 
 Ponte Pacaembu – carente de diques de contenção; 
 Córrego alagado no setor Paiva (nos fundos da 

estação da Saneago) – carente de reparos 
Projeto de construção e orçamento de execução de 
trincheira de infiltração nos logradouros com ausência de 
redes de microdrenagens. 
PRAD 
 Córrego Santa Maria, no trecho do Colégio Elisia da 

Conceição, creche e viveiro; 
 Buracão na avenida Haidê do Espírito Santo 

Cerqueira; 
 Nascente na fazenda Paiva no bairro Lunabel; 
 Nascente às margens do jardim Paiva; 
 Nascente na Qd. 695, lote 3-A, que desce entre as 

quadras 701 e 699 até o córrego Santa Maria; 
 Lixão 

R$ 18.000,00 

R$ 69.000,00 

PRAD do córrego Santa Maria e Alagado R$ 6.000,00 
Licenciamento da área para o centro de valoração dos 
resíduos de construção e demolição RCD. R$ 41.000,00 

Projeto de arquitetura, estrutural, elétrico, hidrossanitário, 
incêndio. (HABITAT, 2018) R$ 20.000,00 

Fonte de financiamento 
Meta de 
execução da 
ação 

M. de execução 
do programa 

ICM ecológico / Ministério das cidades / PPP Julho/2019 Julho/2024 

Responsável Parceiros 
Sec. Infraestrutura / Sec. Meio Ambiente CORSAP 
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12.2. Recursos estruturais 

OBRAS 

Ações Custo estimado da 
ação 

Custo estimado do 
programa 

 . 

R$ 350.000,00 

Construção dos diques de contenção e 
reparo nas macrodrenagens 

A definir, depois do 
projeto. 

Construção do centro de valoração dos 
resíduos de construção e demolição 
(RDC). 

R$ 350.000,00 

Construção das trincheiras de infiltração 
nos logradouros com ausência de redes 
de microdrenagens. 

A definir, depois do 
projeto. 

Recuperação das áreas degradadas A definir, depois do 
PRAD 

Fonte de financiamento Meta de execução da 
ação 

M. de execução do 
programa 

EMENDAS, ICM ecológico, Ministério 
das Cidades Fevereiro/2019 Julho/2020 

Responsável Parceiros 
Sec. Infraestrutura / Sec. Meio Ambiente CORSAP 

12.3. Recursos maquinários 

COMPRAS 

Ações Custo estimado 
da ação 

Custo estimado 
do programa 

Aquisição de 6 caminhões 6x2 trucado (FUTURA, 2018). R$ 1.820.000,00 

R$ 5.168.000 

5 Caminhões 8x2 para coleta 29 ton de PBT (NASA), 
2018). Fabiano 061 9 8437 7343 R$ 1.450.000,00 

5 Compactadores 21m3 (DAMEQ, 2018) R$ 600.000,00 
5 caçambas compactadora o para transbordo (STEEL, 
2018) 17m3 -  R$ 66.000,00 

Compra de uma caçamba para coleta 17m3 (STELL 2018) R$ 330.000,00 
Compra de 5 roll on rol off (HMD, 2018) R$ 318.000 
1 caminhão para coleta seletiva R$ 195.000,00 
1 poli guindaste (HMD, 2018) R$ 53.000,00 
Retroescavadeira (VALENCE, 2018). R$ 208.000,00 
5Triturador de RCD (AGOSTINE, 2018) R$ 60.000,00 
Balança 18 metros (TOLEDOBRASIL.COM.BR, 2018) R$ 68.000,00 

Fonte de financiamento 
Meta de 
execução da 
ação 

M. de execução 
do programa 

Emenda parlamentar Julho/2020 Dez/2024 
Responsável Parceiros 
Sec. Infraestrutura  CORSAP 
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12.4. Controle de documentos 

Documento disponível em: Identificação Autoria Revisão jurídica Aprovação 

     

Os documentos gerados no processo de gestão devem conter as seguintes informações: 
a) Local em que está disponível; 

b) Um número de identificação com dígitos que enumera a edição e a data; 

c) Indicação do autor e do revisor ou auditor; 

d) Indicação de quem aprovou o uso do documento da parte do  CORSAP e da parte da 

prefeitura. 

12.5. Comunicação e mobilização social 

EDUCAÇÃO E GESTÃO 

Ações Custo estimado da ação Custo estimado 
do programa 

Programa de educação ambiental com 
ênfase no lixo zero e na conservação da 
água. 

Realizado com recursos humanos e financeiros da 
secretaria de educação. 

Implementação do programa Lixo Zero 
nos 13 prédios de uso da prefeitura e 
nas 33 escolas municipais. órgãos 
públicos. 18 de saude 

*Recipientes coletores para resíduo 
reciclável, resíduo compostável, 

resíduos de logística reversa e Lixo 
R$ 25.000,00; e material de 

divulgação R$1500,00. 

R$ 88.100,00 / 
ano 

 

Mutirão de Limpeza. 
500 Camisetas R$ 12.000,00, 

material de divulgação R$1500,00, 
lanche R$ 2.300,00. 

Mutirão de reflorestamento. Camisetas R$ 13.500,00, mudas 
R$ 4.300,00. 

Conferência regional de manejo dos 
resíduos sólidos e das águas pluviais. Realizado pelo CORSAP. 

Programa Quintais Sustentáveis R$ 28.000,00 por evento bianual 
(CORSAP, 2018) 

Fonte de financiamento Meta de execução da ação M. de execução 
do programa 

Sec. da educação / Sec. do meio 
ambiente / CORSAP Julho/2019 Julho/2024 

Responsável Parceiros 
Sec. Infraestrutura / Sec. Meio 
Ambiente/ Sec. Saúde/ Sec. Educ. CORSAP 

13. *Não são necessários 4 vasilhames em cada ambiente. Por exemplo, os de logística pode ser localizado em um ou mais área de acesso comum a todos usuários 
do prédio e os de resíduos compostável deve estar onde os resíduos de alimentos são gerados 
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13. Ação corretiva de não conformidades 

Quando um dos requisitos do sistema de gestão não á atendido, e esse fato pode ser 

identificado por meio de auditoria, cabe à GIRAP realizar ações para corrigir o problema, 

identificar as causas e estabelecer medidas preventivas para que o problema não ocorra 

novamente. 

Em caso de a ação corretiva resultar em mudança no sistema de gestão integrada de 

resíduos e águas pluviais (SGIRS/AP), é preciso realizar alteração na documentação aplicada e 

comunicada àqueles que precisam saber. 

As evidências das Não Conformidades, bem como as medidas corretivas e 

preventivas precisam ser documentadas segundo o critério de controle documentos. 

14. Melhoria contínua 

Por força de lei o PMGIRS/AP precisa ser atualizado pelo menos a cada quatro anos 

para que sejam realizadas melhorias. As situações que podem gerar necessidade de atualização 

deste plano além do tempo são: 

a) Um objetivo é alcançado; 

b) Algum processo é identificado como insuficiente para o desempenho e o alcance das metas; 

c) É identificado alguma deficiência no sistema de gestão (SGIRS/AP); 

d) Nova legislação; 

e) Avanços tecnológicos, dentre outros. 

Identificada a oportunidade de implementar melhorias a GIRAP deve validar ou 

não a proposta e planejar as mudanças adequadamente. Em seguida uma nova edição desse 

plano deve ser publicada com alterações nas informações de controle de documentos. 

15. Análise crítica 

O secretário de meio ambiente precisa realizar uma análise crítica, anualmente, para 

avaliar a eficácia do sistema de gestão (SGIRS/AP) e se julgar necessário, propor melhorias no 

sistema. 
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16. Auditoria interna 

O propósito da auditoria interna é garantir que o sistema de gestão integrada de 

resíduos sólidos e águas pluviais está atendendo à política e aos objetivos ambientais. As 

auditorias podem ser efetuadas pelos integrantes da gerência integrada dos resíduos e águas 

pluviais (GIRAP), desde que eles sejam independentes dos processos que estão auditados, ou 

por entidade externa. A auditoria pode formar base para qualificar o município a receber o selo 

do CORSAP DF/GO pelo êxito no sistema de gestão. 

PLANEJAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE 12 MESES 
ÁREA AUDITADA J F M A M J J A S O N D 

Política ambiental X            

Aspectos ambientais X      X      

Requisitos legais  X           

Gerenciamento de riscos    X      X   

Procedimentos de controle    X    X    X 

Metas  X           

Indicadores de desempenho X  X  X  X  X  X  

Plano de ação     X      X  

Controle de documentos      X      X 

Comunicação e mobilização   X   X   X   X 

Ação corretiva   X       X   

Análise critica        X     
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