
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

MATRIZ DE RISCOS Folha N.º 1/4 

Assunto/Objeto: 
 
Serviços e Obras de Reforma no prédio sede da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel) - Edifício Britânia. 

 
Regional: Centro Sul 

PLANO DE OBRAS: Não se aplica Data: 19/08/2021 

PROCESSO: 01-014.434/21-94 LICITAÇÃO: Urbel LRE 001/2021 

 

Tipo de 

Risco 
Descrição Materialização Mitigação 

Alocação de 

Responsabilidade 

Ambiental  

Desconformidade no transporte e 

deposição final de resíduos da 

construção civil 

Multas e outras penalidades dos 

órgãos competentes 

Manter licença atualizada para deposição de resíduos. 

Seguir as normas conforme PCMAT. 

Depositar material em bota-fora devidamente licenciado. 

CONTRATADA  

Projetos 

Revisão nos projetos executivos 

por falta de compatibilização, 

mudança de legislação ou falhas 

Atrasos no cronograma de 

obras 

Verificar os projetos antes do início das obras; identificar 

inconsistências e corrigi-las em tempo hábil a manter o 

cronograma de intervenções. 

CONTRATANTE 

Construção 
Acidentes com trabalhadores na 

obra 

Processos trabalhistas e outras 

penalidades; Socorro e 

encaminhamento da vítima; 

Manter a regularidade no uso de EPI's.  

Seguir normas técnicas relativas à segurança do trabalho e ao 

PCMSO. 

CONTRATADA 

Construção 

Atos de vandalismo e/ou uso 

indevido de empregados e 

subcontratados que causem 

danos às instalações, 

equipamentos e mobiliários do 

prédio. 

Reparos e/ou substituição de 

mobiliários e equipamentos 

danificados; 

Reclamações dos usuários do 

Edifício sobre possíveis danos;  

Ações judiciais decorrentes; 

Antes do início das obras vistoriar elevadores, locais de trânsito 

de material e funcionários, local de estocagem de material e 

onde será implantado o canteiro de obras, a fim de registrar 

avarias prévias. Orientar os trabalhadores envolvidos para 

terem o máximo de cuidado com as dependências e 

equipamentos do Edifício. A cada final de expediente vistoriar as 

dependências e registrar no diário de obras. Manter os locais de 

trânsito de pessoal e material desobstruídos (afastar mobiliários 

e equipamentos). 

CONTRATADA 
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Construção 

Roubos/ furtos de materiais, 

mobiliários, equipamentos 

 e outros nas dependências do 

prédio 

Reparos e/ou substituição de 

mobiliários e equipamentos 

danificados; 

Reclamações dos usuários do 

Edifício sobre possíveis danos;  

Ações judiciais decorrentes; 

Antes do início das obras vistoriar elevadores, locais de trânsito 

de material e funcionários, local de estocagem de material e 

onde será implantado o canteiro de obras, a fim de registrar 

avarias prévias. Orientar os trabalhadores envolvidos para 

terem o máximo de cuidado com as dependências e 

equipamentos do Edifício. A cada final de expediente vistoriar as 

dependências e registrar no diário de obras. Manter os locais de 

trânsito de pessoal e material desobstruídos (afastar mobiliários 

e equipamentos). 

CONTRATADA 

Construção 

Problemas construtivos que 

possam comprometer o 

abastecimento de água e ou 

esgotamento sanitário adequado. 

Inviabilizar o trabalho de setores 

e ou andares do Edifício 

Verificar do caminhamento de tubulações existentes antes de 

iniciar as intervenções. 
CONTRATADA 

Construção 

Falta de logística para 

recebimento, transporte  interno e  

estocagem de material 

Reclamações da Sindicância 

e/ou dos usuários do prédio;  

Multas dos órgãos responsáveis 

pelo trânsito; 

Atrasos nas obras por falta de 

material. 

Programar a chegada de material, sua estocagem e trânsito 

interno, compatibilizando os horários de execução das obras 

que devem ocorrer fora do horário comercial com a chegada e 

estocagem do material. 

CONTRATANTE 
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Legal 
Descumprimento das regras do 

condômino Britânia 

Reclamações da Sindicância. 

Processos jurídicos decorrentes 

de violação das normas.  

Atrasos nas obras por embargo 

ou problemas similares. 

Observar as regras de condomínio para planejar o fluxo de 

materiais, equipamentos e pessoas. 

Orientar os trabalhadores sobre as regras. 

Guardar rigorosamente os dias e horários de trabalho 

estabelecidos. 

 

CONTRATADA 

Legal 
Carga e descarga de material em 

local indevido/ proibido 

Reclamações da Sindicância;  

Processos jurídicos decorrentes 

de violação das normas; 

Atrasos nas obras por embargo 

ou problemas similares; 

Observar as regras de condomínio para planejar o fluxo de 

materiais, equipamentos e pessoas.  

Orientar os trabalhadores sobre as regras.  

Guardar rigorosamente os dias e horários de trabalho 

estabelecidos. 

 

CONTRATADA 

Legal 

Sinalização inadequada podendo 

incorrer em acidentes dos 

usuários do prédio e/ou de 

empregados 

Reclamações da Sindicância 

e/ou usuários.  

Processos jurídicos decorrentes 

do acidente.  

Indenizações decorrentes dos 

acidentes. Assistência à vítima; 

Sinalizar de forma adequada os locais das obras. CONTRATADA 

Legal 

Inadimplência ou atraso de 

pagamento pelo contratante em 

prazo superior ao previsto em lei 

Atrasos no cronograma de 

obras;  

Programar previamente o orçamento e desembolso no 

planejamento municipal para a execução das obras. 
CONTRATANTE 
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Desequilíbrio econômico-

financeiro contratual. 

 Efetuar pagamento das medições conforme projeto básico de 

licitação e contrato. 

Legal 

Falta de cuidados de limpeza bem 

como uso de equipamentos que 

causem poluição sonora. 

Reclamações de vizinhos ao 

edifício sobre às obras: barulho, 

poeira, sujeira, etc. 

Adequar as condições de trabalho à legislação vigente e 

respeitar, impreterivelmente, os horários de execução das 

obras. 

CONTRATADA 

Legal 

Rescisão ou anulação do contrato 

por fatores atribuíveis ao 

contratado, incluindo 

encerramento / falência da 

empresa 

 Interrupção na prestação dos 

serviços. 

Custos administrativos para 

realização de nova contratação. 

Previsão contratual de aplicação de penalidades e de rescisão 

unilateral do contrato. 

Exigências de garantias contratuais. 

CONTRATADA 

 

 

 

Engº Karine Maria de Oliveira 

Supervisora da Supervisão de Obras 

 

Engº Alexandre Lopes Vieira 

Fiscal do Contrato 

Chefe da Divisão de Apoio às Obras 

Engº Aluisio Rocha Moreira 

Diretor de Projetos e Obra

 


