Cronograma do TCA 02/13

DEMANDA

Data da assinatura do Termo: 31/07/2013

PRAZO

DATA
LIMITE
31/08/13
(Venc.
Cont.)
28/jan/14

DATA
ATENDIM.

AÇÃO

SECRETARIA
RESPONSÁVEL

Fazer licitação para contratação do
serviço, Urgente pois o Contrato Atual
termina em 31/08/13

CGAB,
SMMA,
SMOI

1.0

Apresentar contrato de prestação de
serviços de Transporte e Destinação Final
de Resíduos

2.0

Da disposição atual de Resíduos Sólidos Urbanos

2.1

Receber RSU - Classe II

imediato

imediato

Implantar coleta seletiva

2.2

Não utilizar área para disposição final de
resíduos

imediato

imediato

Não utilizar área para disposição final
SMMA, SMOI
de resíduos

2.3

Não dispor resíduos no chão

180 dias

28/jan/14

Construir rampa para despejo direto
do caminhão

2.4

Armazenar os Resíduos por no max. 48h

imediato

imediato

180 dias

OBSERVAÇÃO
Prorrogar contrato
existente e preparar
nova licitação

SMMA, SMOI

SMPA, SMOI

Projeto e execução

SMOI
Providenciar caixas estacionárias e
conteineres

2.5

Possuir piso impermeabilizado nos pátios
e caixas estacionárias e conteineres

imediato

imediato

SMPA,
SMMA, SMOI

2.6

Operar o sistema de drenagem de
chorume

imediato

imediato

Acompanhar funcionamento e dar
manutenção periodica no sistema

SMMA

2.7

O chorume coletado deverá ser
armazenado em caixas coletoras, após
destiná-lo à tratamento adequado

imediato

imediato

Controlar o nivel das caixas coletoras
de chorume para destinação final
adequada em tempo hábil

SMMA

2.8

Caixa coletora de Chorume estanque

imediato

imediato

Acompanhar funcionamento e dar
manutenção periodica no sistema

SMMA

2.9

Área de transbordo totalmente coberta

imediato

imediato

Dar manutenção (?) ou fazer
adequação da usina (?)

SMPA, SMOI

Operações de
responsabilidade da
Usina
atual - SMMA
deverá passar para
SMOI

Analisar novos
espaços na Usina

2.10

Caçambas, conteinere e caixas
estacionárias deverão ser lonadas

3.0

Das áreas contaminadas

3.1

Apresentar planta de situação das áreas
contaminadas relatadas pelo TCA

imediato

120 dias

imediato

Adiquirir e controlar o uso das lonas

SMOI

28/nov/13

Fazer levantamento das áreas e
elaborar plantas dos locais conforme
TCA

SMMA, SMOI

SMMA

3.2

Verificar a propriedade dessas áreas

120 dias

28/nov/13

Caso não sejam do município deverá
ser providenciado declaração do
proprietário para as interveções
necessarias.

3.3

Registros das áreas contaminadas em
cartório

120 dias

28/nov/13

Providenciar registros das áreas com
restriçã de uso futuro

SMMA

3.4

Instalar placa informativa nas áreas
contaminadas

120 dias

28/nov/13

Providenciar placas conforme TCA

SMOI

3.5

Fechamento da primeira área contaminada
(em operação)

120 dias

28/nov/13

3.6

Implantar sistema de drenagem superficial

150 dias

27/dez/13

3.7

Limpeza e manuntenção das vias de
acesso das áreas de destinação final

150 dias

27/dez/13

3.8

Licenciamento dos veículos
transportadores de RSU

150 dias

27/dez/13

Providenciar cercamento, guarita e
cancela para a área. Após execução
dos serviços apresentar relatório
fotográfico
Elaborar projeto, implantar e manter
sistema de drenagem superficial.
Após execução dos serviços
apresentar relatório fotográfico

SMPA, SMOI

SMPA, SMOI

Promover limpeza manutenção
constente, se necessário contruir
caixas secas, nas vias de acesso as
SMOI
áreas de destinação final. Após
execução dos serviços apresentar
relatório fotográfico
Verificar se toda a frota esta
devidamente licenciada, caso não
SMMA, SMOI,
providenciar licenças. Tais licenças
SMT
deverão ser encaminhadas junto com
o Relatório fotográfico

Comprovar
contaminação com
analise de solo

180 dias

28/jan/14

Definir como será feito o recobrimento
dos resísduos, caso o material venha
de outra área está deverá ser
licenciada

540 dias

23/jan/15

Verificar quais são as áreas que se
necessitam de PRAD. Elaborar
PRAD.

Encerramento da Estação de Trasbordo
após a vigencia do TCA

-

-

4.3

Executar PRAD

-

Conforme
cronograma

5.0

Constituir Comissão de Acompanhamento
do TCA

15 dias

15/ago/13

15/ago/13 Nomear membros da Comissão

6.0

Dar publicidade ao TCA

90 dias

29/out/13

21/ago/13

3.9

Informar quanto a origem do material a ser
utilizado para o recobrimento dos resíduos

4.0

Recuperação das áreas contaminadas

4.1

Apresentar Plano de Recuperação de Área
Degradada - PRAD

4.2

SMOI

SMMA

Definir após analise
de solo

SMMA, SMPA

Definir após PGRS e
CONDOESTE

SMMA e
outros

Conforme PRAD

CGAB

Secretarias
envolvidas deverão
indicar respons.

Criar link conforme exigencias do
TCA

SMPA, SMAR

Setor de TI

CGAB,
SMPA, SMAR,
SMMA

? Licenciar a estação para o
Condoeste? Vamos continuar
levando?
Executar PRAD após aprovação pelo
IEMA conforme cronograma.

Outas demandas

7.0

Definir equipe responsavel pela execução
dos Planos e obrigações do TCA

-

-

Disponibilizar profissionais e/ou
providenciar contratação para
atendimento das necessidades do
TCA. Todos os envolvidos deverão
apresentar ART .

8.0

Arquivar todos os documentos

-

-

Manter todos os documento na
Prefeitura para eventual consulta

SMMA

9.0

Apresentar trimestralmente planilhas de
execução dos serviços.

-

-

Emitir e encaminhar planilha
comprobatório da execução dos
serviços ao MPES, MPT e CAOA

SMMA

10.0 Apresentação expositiva (item 6.4)

-

-

SMMA

11.0 Formalizar processo administrativo

-

-

SMMA

próximas demandas: SMMA
próximas demandas: SMOI

próximas demandas: outras
secretarias
demandas atendidas

