ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
COMISSÃO INTERSETORIAL DE ACOMPANHAMENTO DO COVID – 19.
PROJETO DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS CIDADE DE
CONCÓRDIA DO PARÁ.
JUSTIFICATIVA
A prefeitura municipal de Concórdia do Pará, através da Secretaria de Saúde, diante
das recomendações sanitárias da Organização Mundial de saúde, da Secretaria de Estado
de Saúde Pública, da Comissão Intersetorial local, do Ministério Público do estado do Pará,
no que diz respeito a implementação de ações e medidas de combate e controle da
pandemia de coronavirus que se alastra pelo país, a o aumento considerável de casos
confirmados com evolução pra vários óbitos no Estado do Pará, e ainda levando e
consideração à proximidade regional com Municípios que tem cidadãos diagnosticados
positivos para Covid-19, e ainda com a confirmação de 03 (três) casos no município.
Estará reforçando as ações que já estão sendo implementadas através da lavagem e
desinfecção das vias públicas da cidade com maior fluxo e aglomeração de pessoas, tais
como, feiras, comercio, praças e mercados.
Tal ação se faz justa e necessária, tendo em vista que a maioria das iniciativas
promissoras a o combate e controle dessa pandemia, são ações referentes à conscientização
e convencimento individual, distanciamento social e o monitoramento das pessoas,
promovendo a quebra da linha de contagio e consequentemente a diminuição em cadeia
das infecções e o agravamento dos quadros clínicos e dos óbitos, associadas a ações de
higienização e desinfecção individual ou coletiva de locais conhecidos como, ponto de
aglomerações de pessoas.
PARCERIAS
Considera - se que de ofício a responsabilidade da execução, disponibilização de
insumos, EPIs, quadro técnico de servidores e etc., Recai sobre a Secretaria Municipal de
Saúde, visto que, os recursos financeiros e humanos, além da capacidade de arrecadação de
recursos extras e a relação institucional mantida com as instancias superiores, (Estado e
União) a coloca na condição de principal articuladora a nível Municipal das demandas de
saúde pública; No entanto em momentos como este de risco eminente de colapso dos
serviços de saúde, os recursos financeiros e humanos escaços, necessita – se de parcerias,
as quais poderão ser do setor privado, (comercio, indústrias, igrejas, pessoas individuais ou
entidades sem fins lucrativos), mais prioritariamente das autarquias e secretarias do
governo Municipal que desenvolvam atividades correlatas às ações de saúde pública ou
detenham conhecimento técnico nesta área.

Sendo assim as parcerias montados para o bom desempenho da atividade de
lavagem e desinfecção das vias públicas de maior aglomeração de pessoas e de risco de
transmissão e contagio pelo Covid-19 deveram ser feitas com entidades, secretarias de
governo, empresários ou pessoas que detenham conhecimento técnico, equipamentos,
maquinários e quadro de pessoal com capacidade e expertise a desenvolver o referido
trabalho.
QUADRO DE PARCEIROS
ENTIDADE
Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria de obras e transporte
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Municipal de agricultura
Secretaria Municipal de A. Social.
Câmara Municipal
Departamento de Vigilância Sanitária
Polícia Militar
Empresa, produtores rurais.

ATIVIDADES DESENVOLVÍDAS
Responsável
pela
atividade,
disponibilização de profissionais de saúde,
EPIs, Insumos, Produtos de higiene e
limpeza, combustíveis.
Disponibilização de veículos e pessoal,
apoio na coordenação.
Disponibilização de veículos e servidores
Disponibilização de pessoal e maquinários
Disponibilização de servidores
Apoio na elaboração do projeto, na
legalização jurídica, na coordenação
Disponibilização de veículo, servidores,
apoio na coordenação.
Apoio na seguramça
Doação de insumos e equipamentos.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DETALHADAS.
Para realização do serviço proposto, é necessário um planejamento eficiente, que vai
desde a contratação de pessoal capacitado, a aquisição de materiais e insumos adequados,
maquinários eficientes e compatíveis, até o treinamento da equipe envolvida, primando
sempre pela segurança e as técnicas de relações humanas no contato servidor usuário. Mais
também deverá ser feito de forma isenta e criterioso um monitoramento e
acompanhamento constante das atividades desenvolvidas, a fim de realizar um trabalho
seguro e que atenda a real necessidade.
01 – Escolha da data e horário antecipadamente e informar moradores e comerciantes
das áreas para prévio fechamento das casas e estabelecimentos.
02 – Mobilização e testagem dos maquinários e equipamentos antecipadamente.
03 - Aquisição de EPIs condizentes com cada atividade ou serviço a ser
desenvolvidos.
04 - Aquisição de produtos de higiene e limpeza recomendado.
05 – Preparo da calda ou composto nas quantidades de 5 litros de hipoclorito de
sódio e ou água e 2.5 litros de sabão liquido, para cada 100 litros de água. (h20100l x 2.5l
sbl x 5l h.s).

06 - A lavagem e desinfecção deverão ser feita com o jato do equipamento
direcionado para frente de onde se segue ou em direção as canaletas de escoamento,
evitando o direcionamento nas portas das residências ou estabelecimentos.
07 – As portas e paredes das residências ou estabelecimentos até a altura de 1.5 (um
metro e meio) deverá ser feito com equipamento de aspersão costal ou de baixa potencia.

TIPOS DE EPI’s E CUIDADOS SEREM TOMADOS, POR CATEGORIA
QUE COMPÕE A EQUIPE:
Motorista do carro pipa e carro som:
01 – Mascaras, Toca ou Boné, Óculos, Luva, Capote, bota impermeável.
02 – Álcool em gel, protetor solar.
Tratorista:
01 – mascaras, Toca ou Boné, Óculos, Luva, Capote, bota impermeável.
02 – Álcool em gel, protetor solar.
Profissional que opera o jato:
01 – Capote ou boné, Óculos, Mascara, Boné ou toca, Luva, bota impermeável.
02 – Álcool em gel, protetor solar.
Profissional que opera a bomba costal:
01 – Boné, mascara, óculos, luvas, bota impermeável.
02 – Álcool em gel, Protetor solar.
Coordenador da Equipe:
01 - Óculos, Boné ou goro, luvas, mascara, Bota impermeável
02 - Álcool gel e protetor solar.

RESULTADOS ESPERADOS:
Acredita-se que com a realização das atividades previstas neste projeto dentro dos
padrões mínimos exigidos de segurança e sanitárias, (lavagem e desinfecção das vias
públicas, assim como os locais de maior aglomeração), alcançaremos um resultado
satisfatório no que diz respeito a o enfrentamento do coronavírus e suas consequências na
saúde pública, social e econômica, visto que poderemos diminuir os impactos causados,
seja no cenário de quebra do processo de infecção de pessoas em concórdia do Pará, ou
seja, pelo retardamento e diminuição da quantidade de pessoas acometidas pelo
coronavirus. Ambos os senários será de grande contribuição para a sociedade concórdiense
e suas condições de saúde como um todo.
Buscaremos também persistentemente a utilização mínima possível dos serviços
médicos especializados a nível Estadual, contribuindo assim para o não acarretamento de

um estado de colapso dos serviços de saúde, pois acreditamos nas medidas de higienização
e desinfeção coletiva ou individual o distanciamento social e as demais medidas sanitárias
preventivas como sendo as mais eficazes no combate e controle da pandemia do Covid-19.
DESCARTE DOS RESÌDUOS:
Para segurança dos profissionais envolvidos na atividade, e dos profissionais da
limpeza pública, todo resíduo oriundo das atividades de lavagem e desinfecção das vias
pública, deverão ser considerados como materiais de risco de contaminação biológica.
Deverá ser separado em dois grupos:
01 – Resíduos oriundos de matérias de expediente, embalagens plásticas dos produtos
risco de contaminação biológica media: Deverá acondiciona-las em recipiente plástico,
vedado, seco, em separado, etiquetar com a informação “perigo resíduo biológico” e
informar a secretaria de meio ambiente para proceder a coleta conforme protocolo e
destinação adequada.
02 – Resíduo oriundo do descarte dos EPIs com risco de contaminação biológica
elevado: Deverá ser acondicionado em recipiente plástico de dupla camada, vedado, seco,
etiquetado com a informação “perigo resíduo biológico” informado a secretaria de meio
ambiente para proceder a coleta conforme protocolo e destinação adequada.
IMPORTANTE:
Os servidores envolvidos no trabalho de lavagem e desinfecção das vias públicas,
não deverão se alimentar durante o trabalho, deverá fazer as refeições antes e após o turno
de trabalho. Para a retirada do EPI, o profissional deverá seguir as seguintes orientações;
Primeiro retira o capote ou, sobretudo, revirando – o pelo avesso, dobrar e coloca - ló no
recipiente plástico adequado, em seguida tira o goro, dobrar e colocar no recipiente, tirar
mascara e colocar também no recipiente indicado, por ultimo tira – se a luvas, virando – as
pelo avesso e colocando no recipiente adequado, fechar corretamente o recipiente, e fazer a
higienização das mãos e antebraço com agua e sabão ou álcool gel, se dirigir
imediatamente para residência, onde deverá fazer a higienização por inteiro, obedecendo às
normas sanitárias adequadas.

QUADRO DE PESSOAL, INSUMOS E EQUIPAMENTOS.

Nº
01

PROFISSIONAIS
Motorista do carro pipa/carro
som

QUANTIDADE
01

01

Tratorista

04

02

Operador do jato Gastante

04

03

Operador de Bomba costal

02

FUNÇÃO
Dirigir o caminhão pipa, fazendo
lavagem das vias, reabastecer os
gastante.
Operar o trator conforme a
condição exigida no serviço.
Fazer a lavagem e desinfecção
das vias públicas conforme
planejamento
Fazer a pulverização, desinfecção
das paredes e portas das

04

Coordenador da equipe

01

05

Profissional de segurança no
trabalho, vigilância em saúde,
profissional sanitarista.

01

06

Trator agrícola

04

07

Tanque gastante com bomba
de aspeção

04

08

Bomba costal

02

09

Caminhão pipa

01

10

1000 litros

11

Agua sanitário/hipoclorito de
sódio.
Sabão líquido

12

Carro som

01

residências e empreendimentos a
altura de um metro e meio no
decorrer das vias públicas
conforme planejado.
Mobilizar materiais,
equipamentos e insumos, orientar
e coordenar a equipe conforme
planejado.
Fazer a orientação técnica da
equipe, conforme padrões e
protocolos de segurança no
trabalho, segurança sanitária, e
higienização pessoal, acompanhar
os trabalhos.
Rebocar o equipamento de jato
aspessor
Armazenar a calda com agua e
produtos de limpeza e
desinfecção, e fazer a espeção e
pulverização das vias públicas
Fazer a aspeção da calda nas
paredes e portas
Armazenar agua potável para
reabastecimento dos gastante
Compor a calda para lavagem e
desinfecção das vias públicas
Compor a calda para lavagem e
desinfecção das vias.
Divulgação antecipada e no
horário, nas vias onde será
executado o serviço.

500 litros

Profissional Responsável pela elaboração do projeto:
Magnaldo M. de Andrade - Eng.º Ambiental e Sanitarista.

Concórdia do Pará 28 de Abril 2020.

