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1. INTRODUÇÃO 

 

O MANUAL AMBIENTAL DE CONSTRUÇÃO - MAC objetiva apresentar as diretrizes gerais que as empresas 
construtoras devem seguir no planejamento e execução das obras, como parte integrante do Marco de Gestão 
Ambiental no âmbito  do Programa de Saneamento Sustentável e Inclusivo  l pleito de parceria entre a  SABESP  
junto ao Banco Mundial (BM). 
 
Compõe o MAC a descrição do conjunto de atividades a serem observadas, incluindo aspectos considerados nas 
diretrizes para localização e operação de canteiros até ações para o gerenciamento de resíduos, de saúde e 
segurança nas obras, articulando-se com outros programas como o de execução do trabalho socioambiental e de 
Comunicação Social. As especificações e orientações contidas neste documento são complementares às 
especificações Sabesp e ao Procedimento Sabesp PE-RH 0003 – Segurança e Saúde do trabalho em obras e serviços 
contratados. 
 
As atividades se darão ao longo do período de execução das Obras dos Projetos, abaixo mencionados e 

empreendimentos de contrapartida:  

• COMPONENTE 1 – “Expandir acesso e reduzir perdas na RMSP” 
1.1 Aumentar o acesso da população vulnerável da RMSP à agua e ao esgoto 

1.2 Redução de perdas na rede de água 

1.3 Setorização e ações gerais de controle de perdas 
 

 

• COMPONENTE 2 – “Ampliação de acesso ao esgoto pela população vulnerável e melhoria da qualidade 
hídrica na bacia do reservatório do Guarapiranga” 

2.1 Expansão dos sistemas de esgotamento sanitário 
2.2 Remoção de carga poluidora em rios 
2.3 Aumento da segurança do sistema de esgotamento sanitário 

 

• COMPONENTE 3 – Assistência Técnica e Gestão do Programa, dividido nos Subcomponentes: 
3.1 – Estudos e Projetos 

• Eficiência Energética – EEA e EEE 

• Automação – Projeto Piloto Barueri 

• Elaboração do Plano integrado dos sistemas operacionais 

• Soluções alternativas para atendimento em esgoto 

• Estudos: “Comportamento econômico e material pedagógico para projetos em área de vulnerabilidade 

social”  

3.2 – Supervisão e Administração (Contrapartida) 

• Prestação de serviço de Gerenciamento Água Legal 

• Gerenciamento de Obras – Troca de Rede 

• Gerenciamento de Obras – Segurança Hídrica Guarapiranga 

• Prestação de serviço de Gerenciamento Programa 

• COMPONENTE 4 – Resposta a Emergências e Contingência 
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2. PLANO DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DE OBRAS 

 

2.1. APRESENTAÇÃO  

 
As disposições a seguir descritas apresentam as condições e requisitos mínimos que deverão ser seguidos pela 
contratada e deverão ser objeto de procedimentos que garantam a excelência na Gestão Ambiental de Obras. 
Esses procedimentos deverão atender as normas e legislações vigentes federais, estaduais e municipais 
aplicáveis. 

 
Deverão também ser estabelecidos, ao longo do processo, de forma bem clara, os pontos, os indicadores e os 
métodos de controle que serão realizados na Gestão Ambiental das Obras. 

 

2.2. GERENCIAMENTO AMBIENTAL  

 
Na implementação dos projetos mencionados, está envolvida como tomadora a Cia. de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – SABESP, que assinará Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial.  

 
 

Para o gerenciamento das atividades, ponderadas as atribuições e capacidades específicas, haverá uma unidade 
de coordenação centralizada na Superintendência de Planejamento da Diretoria Metropolitana da Sabesp (MP), 
a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) Essa Coordenação se responsabilizará pelo relacionamento 
com o organismo financiador, se encarregará da coordenação e acompanhamento geral das ações, das 
prestações de contas, relatórios ao financiador, e do atendimento às condições contratuais que venham a se 
estabelecer. 

 
A UGP será responsável por acompanhar – de modo geral – todas as ações e resultados do Projeto, possibilitando 
uma análise integrada dos avanços físico-financeiros e dos outcomes do projeto, além de contribuir para a sua 
indispensável unidade de condução. 
 
A UGP contará com um Núcleo Socioambiental (NSA), para acompanhamento das ações socioambientais, do 
Programa, formado pela célula de responsabilidade socioambiental da MP que se encarregará de acionar, 
quando necessário, através do Fórum de Responsabilidade Socioambiental, formado representantes de todas as 
unidades da Diretoria, as áreas socioambientais das diferentes unidades da M, face aos projetos em andamento. 
A UGP contará, através de contratação, com os serviços de uma Empresa Gerenciadora do Programa  
 

Caberá à Empresa Gerenciadora, a ser contratada no âmbito do Programa, além de outras tarefas, o 
gerenciamento do Sistema de Gestão Socioambiental, com vistas ao atendimento da legislação ambiental, das 
diretrizes e salvaguardas do Banco Mundial e, essencialmente, dos compromissos assumidos pelo MGSA do 
Programa e seus anexos, a ser seguido por cada executor dos projetos, no cumprimento e implementação das 
medidas mitigadoras e atenuadoras dos impactos socioambientais identificados. 
 
Para tanto, o NSA, com apoio da Empresa Gerenciadora do Programa terá a responsabilidade de: 

 
� Acompanhar todas as etapas do Programa, identificando e avaliando as alternativas de projetos, com 

vistas à seleção daquela ambientalmente adequada; 
� Assegurar a inserção de avaliação ambiental e social nos estudos e projetos a serem elaborados. 
� Analisar os Termos de Referência e documentos de editais para as contratações programadas, garantindo 

a inserção dos aspectos ambientais e sociais,  
� Aprovação dos projetos de infraestrutura referentes aos sistemas de saneamento, proteção ambiental e 

desenvolvimento institucional, cuidando da preservação dos cursos d’água e das áreas de preservação 
permanente, da utilização racional e sustentável dos territórios de APM, da compatibilidade dos 
projetos às exigências legais para o licenciamento; 

� Prestar apoio técnico-ambiental e social na gestão de contratos; 
� Prestar apoio técnico na elaboração, formatação e implementação de ações de fortalecimento 

institucional; 
� Prestar suporte técnico à Coordenação Geral, a Coordenação Executiva e outros órgãos e entidades que 

compõem o Arranjo Institucional do Programa; 
� Acompanhar a elaboração da documentação exigida pelos órgãos ambientais e financiadores para o 

licenciamento ambiental do Programa; 
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� Prestar apoio nos processos de licenciamentos diversos, autorizações especiais, na regularização 
fundiária, se necessário, e acompanhar o cumprimento das condicionantes e exigências dos 
licenciamentos ambientais;  

� Acompanhar a supervisão e fiscalização ambiental e social das obras, inclusive as atividades de pré-
operação dos sistemas que serão implantados, com vistas a verificar o cumprimento dos requisitos 
previstos no Manual Ambiental de Construção/MAC; 

� Coordenar as ações socioambientais do Programa 
� Acompanhamento, junto aos órgãos corporativos, dos Processos de Desapropriação, Remoção, 

Indenização e eventuais Remoções e Reassentamento de Famílias, decorrentes das Obras – aplicação do 
Marco de Desapropriação e Reassentamento Involuntário 

� Cumprimento dos requisitos socioambientais previstos no MGSA e seus anexos, nos contratos, nos 
estudos de impacto ambiental, na legislação aplicável, nas licenças ambientais nas autorizações e nas 
diretrizes/salvaguardas e regulamentos do BIRD; 

� Execução físico-financeira, técnica e ambiental e os resultados dos projetos envolvidos no Programa. 
 

A coordenação da equipe de acompanhamento Socioambiental, a ser exercido pela Gerenciadora contratada, 
ficará a cargo de profissional de nível superior, com formação em áreas e/ou experiência comprovada na gestão 
de trabalhos sociais e ligados ao meio ambiente  

 
A seguir são apresentadas as principais funções referentes à Gestão Socioambiental do Programa. 

� Coordenação de Gestão Socioambiental e Social, exercida pela equipe técnica alocada no NSA/UGP, com 
apoio de especialistas da empresa gerenciadora, que será responsável pela coordenação das ações 
socioambientais do Programa devidamente subordinado com à Coordenação Executiva da UGP. 

� Supervisão Ambiental de Obras, exercida por especialistas contratados nas empresas supervisoras de 
obras, que será responsável pela fiscalização, acompanhamento e orientação das ações socioambientais 
relativas ao Manual Ambiental de Construção – MAC e às medidas mitigadoras indicadas nas licenças 
ambientais, nesta proposta de gerenciamento e nos demais programas e ações constantes do MGSA. 

� Planejamento Ambiental de Obras. As ações de planejamento ambiental das obras são de 
responsabilidade das empresas construtoras que deverão seguir o Manual Ambiental de Construção – 
MAC e implementar as medidas mitigadoras constantes das licenças ambientais e do Edital de 
Contratação de obras.  
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; 

 

2.3. O GERENCIAMENTO SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS 

  
.   

 
A SABESP promoverá também a contratação de empresas supervisoras e fiscalizadoras de obras que deverão 
contar com profissionais das áreas ambiental e social.  
 
A equipe de supervisão socioambiental realizará inspeções técnicas nas diferentes frentes de obra ou atividades 
correlatas em desenvolvimento, com o objetivo de: 
 

 

• Acordar, aprovar e revisar o planejamento socioambiental de obras, por meio de reuniões periódicas com a 
coordenação socioambiental de cada projeto e os responsáveis pelas áreas socioambientais de cada construtora 
/ lote de obras; 

 
• Implementar inspeções ambientais, para verificar o grau de adequação das atividades executadas, em relação 
aos requisitos ambientais estabelecidos para as obras e programas ambientais a elas ligados; 

 
• Verificar o atendimento às exigências dos órgãos ambientais relativas ao processo de licenciamento do 
empreendimento e às recomendações das entidades financiadoras internacionais; 

 
• Inspecionar periodicamente, e sem aviso prévio, as distintas frentes de serviço no campo, para acompanhar a 
execução das obras e sua adequação ou não aos programas de gestão socioambiental; 

 
• Avaliar as atividades das equipes socioambientais das empresas construtoras; 

 
• Sugerir ações e procedimentos, de modo a evitar, minimizar, controlar ou mitigar impactos potenciais; 
 Propor, no caso de não atendimento dos requisitos socioambientais, ou seja, na situação de configuração de 
não – conformidades significativas e não resolvidas no âmbito das reuniões quinzenais de planejamento, 
penalidades contra a empresa construtora. 

 
• Avaliar, no caso de ações que tragam impactos ambientais significativos ou de continuidade sistemática de 
não-conformidades significativas, a necessidade de paralisação das obras no trecho considerado de modo a 
possibilitar a adoção, a tempo, de medidas corretivas. 

 
• Nesse caso, a supervisão deve preparar relatório sintético à coordenação de gestão socioambiental, 
informando das questões envolvidas e da proposição de paralisação. 

 
• Avaliar periodicamente a eficiência dos programas ambientais relacionados às intervenções físicas previstas e 
propor os ajustes necessários; 

 
 

3. PLANEJAMENTO SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS 
 

3.1.ASPECTOS GERAIS 

A execução de obras envolve uma sequência de atividades no campo que, dependendo da natureza do terreno, 
do uso urbano ou rural, e da cobertura vegetal existente, podem ter impactos variáveis sobre o meio ambiente. 
Além disso as áreas de intervenção podem ser habitadas e as obras interferirem no cotidiano e na organização 
social das comunidades. 
Para conseguir acompanhar a evolução das obras, de forma mais efetiva, buscando garantir um resultado que 
atenda as exigências contidas no MGSA, seus anexos e garantir o cumprimento das Salvaguardas do BM, o arranjo 
de gestão do Programa prevê, além da Gerenciadora do Programa, supervisoras para os contratos das obras, 
sendo uma para o Subcomponente “Água Legal”, outra para o Subcomponente “Troca de Redes” e uma terceira 
para o Componente 2, com todos os seus Subcomponentes. 
Cada uma das Supervisoras acompanhará a execução do PGSA, relativo a cada obra, vinculado aos respectivos 
componentes e subcomponentes, devendo ser supervisionadas pela Gerenciadora contratada que, por sua vez, 
dará suporte à gestão da UGP. 

 
Desta forma, o papel da gerenciadora do Programa será o necessário acompanhamento e fiscalização das obras, 
visando diminuir os transtornos das obras públicas para a coletividade, verificando o cumprimento de medidas 
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de proteção ao canteiro de obras e a vizinhança, executando inspeções das edificações vizinhas e implantando 
procedimentos relativos aos serviços de terraplanagem, demolições e remoções, drenagem urbana, 
pavimentação e obras complementares de urbanização além de medidas de controle do bota-fora, detalhamento 
da sinalização de advertência, ou orientação, a ser implantada, entre outros procedimentos. 

 
O planejamento socioambiental de cada obra deverá ser consubstanciado em Plano de Gestão Socioambiental 
de Obras - PGSA a ser elaborado por cada empresa construtora contratada   e apresentado logo ao início do 
contrato, antes do início efetivo das obras, para cada obra, do Programa, tendo por base o MGSA, e seus anexos, 
e atualizado permanentemente. Este planejamento deverá ter, como característica relevante, a análise prévia 
do dia-a-dia das obras. 
 
A não apresentação do PGSA por parte da empresa, será um impeditivo para a assinatura do Contrato. 
 

 

3.2. EQUIPE DA CONSTRUTORA  

A construtora deve possuir uma equipe composta por um responsável pelas ações socioambientais, pelo 
planejamento, acompanhamento e controle socioambiental das obras, sendo o representante da Construtora na 
articulação e relacionamento com a Coordenação Técnico-Socioambiental da Supervisora do respectivo 
componente, e essa, por sua vez, deverá manter, através de seus relatórios, a UGP, por intermédio da 
gerenciadora do Programa, informada do andamento das ações. Se necessário, deverão ser alocados auxiliares 
para as atividades de campo. 

 
O responsável da construtora pelas ações socioambientais deverá possuir formação superior com experiência na 
área social e de meio ambiente, voltada para infraestrutura urbana. 
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3.2.1. Contratação de Pessoal para atuação nas obras dos Projetos do Programa  

 

Durante o cadastro e seleção de pessoal, deverá ser dada prioridade aos trabalhadores da região da área de 
influência do empreendimento. 

 
As informações quanto ao cadastramento de pessoal, deverão ser claras, quanto ao tipo de serviço oferecido, 
número de vagas por categoria, grau de instrução e temporalidade das obras, o que evitará que um grande 
número de interessados se desloque para o local, sem que preencha os requisitos necessários. 

 
Os responsáveis pela obra deverão passar aos trabalhadores informações corretas sobre o empreendimento, em 
especial no que se refere a temporalidade dos serviços, bem como em relação a vários outros aspectos aqui 
apontados.  

 
Quanto às adversidades diretas aos trabalhadores na obra, é exigido o cumprimento das normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especificamente quanto à proteção do trabalhador e ao ambiente 
de trabalho. 

 

3.2.2. Requerimentos Ambientais para Contratação de Empresas  

 

O edital de licitação das obras deverá estabelecer os requisitos ambientais mínimos a serem atendidos pelas 
empresas construtoras na fase de licitação das obras. Deve-se exigir das empresas proponentes: 

 

• Relação da equipe ambiental própria ou de empresa subcontratada, acompanhada de declaração de 
que esta atuará sob total responsabilidade da empresa proponente. 

• Os editais de licitação devem prever, também, exigência de aplicação e cumprimento do Manual 
Ambiental de Construção e cláusulas de penalização financeira para o não-cumprimento do PGSA a ser 
apresentado por ocasião da contratação. 

 

3.3. PLANO DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL - PGSA PARA CADA OBRA  

A empresa construtora deverá, antes do início das obras, apresentar um Plano de Gestão Socioambiental da Obra 
tendo por base o MGSA do Programa e seus anexos, contendo: 

• As medidas adotadas, ou a serem adotadas, para cumprimento das exigências e condicionantes de 
execução de obras constantes na Licença de Instalação – LI; 

• A definição dos locais para implantação de canteiros, áreas de bota-fora e de áreas de empréstimo com 
as devidas licenças ambientais; 

• Os métodos de construção propostos para cada tipo de intervenção bem como o planejamento de sua 
execução; 
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• As interferências previstas com redes de infraestrutura e a articulação com as concessionárias de 
serviços públicos com vistas à sua compatibilização com as soluções apresentadas. 

 
• A articulação com os órgãos competentes de trânsito para as ações de desvio de tráfego e sinalização 

adequada; 
• A proposta do PGSA deverá estar em conformidade com as diretrizes do Manual de Comunicação Social 

do MGSA. 
 

O início das obras só será autorizado pela Supervisão do respectivo contrato, após parecer favorável ao PGSA 
apresentado pela empresa construtora, pelo responsável técnico pela área socioambiental do NSA/UGPl.  
 

4. IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

 

O Plano de Gestão Socioambiental das Obras deverá contemplar as diretrizes ambientais constantes deste MAC 
relacionadas aos seguintes itens: 

 
Ações relativas à implantação e gerenciamento das obras 

 

• Canteiro de Obras 

• Planos de Gerenciamento de Riscos e de Ações de Emergência na Construção 

• Educação Ambiental dos Trabalhadores e Código de Conduta na Obra 

• Saúde e Segurança nas Obras 

• Gerenciamento e Disposição de Resíduos 

• Controle de Ruído 

• Pátio de Equipamentos 

• Controle de trânsito 

• Estradas de Serviço 

• Interface com o Plano de Comunicação Social 
 

Ações relativas às atividades construtivas 
 

• Obras especiais: áreas urbanas, cruzamentos de Rodovias e Ferrovias e Travessias de Cursos d’água, 
áreas que requerem uso de explosivos. 

 
• Obras Comuns: abertura da faixa de obras, abertura da vala, transporte e manuseio de tubos, colocação 
dos tubos, cobertura da vala, limpeza, recuperação e revegetação da faixa de obras, plano de manejo e disposição 
final de material dragado dos rios e córregos e plano de controle e recuperação das áreas de empréstimo e de 
bota-foras. 

 

O PGSA deverá conter o planejamento socioambiental das obras, aplicação e cumprimento do Manual Ambiental 
de Construção e das demais exigências e condicionantes das licenças ambientais. Essas ações visam evitar danos 
ambientais desnecessários durante a execução das obras. O plano socioambiental de obras deve ser detalhado, com 
base: (i) no projeto executivo elaborado; (ii) nas diretrizes gerais constantes deste Manual Ambiental de Construção; 
(iii) ) nas diretrizes gerais constantes do MGSA e demais manuais anexos; (iv) nos estudos ambientais; (v) nas 
medidas constantes das licenças de instalação – LS ou LI. 

O PGSA deverá conter: 

• Síntese (Descrição) do Empreendimento Contratado 

• Licenças ambientais, outorgas de direito de uso da água, eventuais autorizações do IPHAN, com respectivas 
condicionantes. 

• Requisitos Legais 

(i) Autorizações de supressão de Vegetação 
(ii) Licenças e/ou Autorizações de Canteiro de Obras, de Áreas de Disposição de Resíduos (bota-foras) e 

de aquisição de minerais 
(iii) Licenças e/ou autorizações municipais 
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(iv) Autorizações CONVIAS 
(v) Autorizações de DERSA e/ou Rodoanel, etc. 

 

• Os principais aspectos ambientais a serem considerados e as principais medidas preventivas e mitigadoras 
a serem adotadas 

• Situação de Desapropriação de imóveis (e eventualmente síntese de plano de reassentamento 
involuntário)  

• Para o caso de implantação de sistemas de esgotamento sanitário a apresentação de Plano de Adesão ao 
Sistema  

O Planejamento Socioambiental das Obras deverá apresentar, entre outros: 

• Canteiros de Obras - definição dos locais para implantação de canteiros e organização interna  

• Plano de Ataque às Obras – Planejamento das Obras prevendo-se: (i) um plano global para o lote 
contratado; e (ii) plano detalhado para o período de 3 meses. Nesse plano deverão constar: 

� Os métodos de construção propostos para cada tipo de intervenção; 

� O planejamento de sua execução; 

� Os principais aspectos ambientais a serem considerados e as principais medidas preventivas e 
mitigadoras a serem adotadas 

� As interferências previstas com redes de infraestrutura e a articulação com as concessionárias de 
serviços públicos com vistas à sua compatibilização/solução; 

• Plano de Controle de Trânsito 

• Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

• Plano de Gerenciamento de Riscos e Ações de Emergência; 

• Plano de Gestão de Segurança, Higiene, Medicina, Vivência e Meio Ambiente do Trabalho;  

• Educação Sanitária e Ambiental e Código de Conduta dos Trabalhadores 

• Plano de Comunicação Social de Obras 

 
 

4.2. RELATÓRIOS AMBIENTAIS DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS  

 

Durante a execução das obras, o acompanhamento dos aspectos ambientais deve ser realizado por meio de uma 
série de relatórios com periodicidade mensal, onde constem, de um lado, as realizações quantitativas nos 
aspectos ambientais e do outro lado, apontem-se as medidas mitigadoras e compensatórias adotadas para 
cumprimento das demais exigências do licenciamento. Sob autorização da Supervisora, os relatórios ambientais 
e de Comunicação Social, poderão compor um relatório único, de caráter mensal, com a descrição das respectivas 
ações. 

 
Os Relatórios Ambientais para acompanhamento e controle devem ter registros fotográficos da evolução da obra 
e das medidas adotadas na resolução das não conformidades apontadas anteriormente. 
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4.3. CANTEIRO DE OBRAS  

 

Os Canteiros de Obras são instalações destinadas a abrigar escritórios, alojamentos, refeitórios, ambulatórios, 
sanitários, oficinas, almoxarifados, armazenamento de materiais, etc. 

 
A escolha do local para implantação do canteiro de obras e dos alojamentos deverá ser feita considerando alguns 
aspectos: 

 
(i) o local deve ser de fácil acesso, livre de inundações, ventilado e com insolação adequada; 

 
(ii) o desmatamento deverá ser mínimo, procurando-se preservar a árvores de grande porte; 

 
(iii)  dever-se-á escolher locais onde não serão necessários grandes movimentos de terra; 

 
(iv) deve-se levar em conta a direção dos ventos dominantes no caso do canteiro de obras se situar 

próximo a núcleos habitacionais. 
 

A primeira diretriz que deve nortear o planejamento das construtoras, com relação à sua infraestrutura de apoio 
em campo, refere-se às características das comunidades existentes nas vizinhanças das áreas que serão afetadas, 
no sentido de que as atividades de obra, o funcionamento do canteiro e o convívio com os trabalhadores, mesmo 
que por período de tempo reduzido, não venham a acarretar impactos negativos significativos na qualidade de 
vida das populações. 

 
Normalmente, as atividades de obra e o afluxo de mão-de-obra durante a construção constituem um fator de 
incentivo às atividades econômicas das localidades e, assim, podem propiciar um impacto positivo. No entanto, 
conforme o tamanho e as peculiaridades de cada comunidade, impactos negativos podem ocorrer, tais como: 

 

• Sobrecarga na infraestrutura de serviços urbanos; 
 

• Aumento das demandas e consequente elevação de preços de bens e serviços; 
 

• Alterações no comportamento e convívio social da comunidade. 
 

• Eventuais comportamentos social, ética e moralmente inadequados por parte dos trabalhadores das 
obras 

 
A construtora deve prover mecanismos adequados que garantam a autossuficiência dos canteiros, em termos 
de abastecimento de bens e insumos, garantir a oferta de transporte de trabalhadores, atendendo, no mínimo, 
aos critérios preconizados na norma da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NB – 1367 (Áreas de 
Vivência em Canteiros de Obras), para permanência de trabalhadores nos canteiros de obras (alojados ou não), 
além dos requisitos ambientais a seguir apresentados. 

 
A localização do canteiro deverá ser licenciada pelo órgão municipal de meio ambiente, conforme a legislação 
vigente. A escolha dos locais para implantação do canteiro deve contar com a participação direta da Supervisora 
do Programa, para propiciar a integração dessas instalações com a infraestrutura existente. Deve ser evitada a 
implantação de canteiros próximos a unidades de conservação, áreas de preservação permanente e áreas com 
cobertura natural preservada. Para instalação do canteiro deve-se, preferencialmente, escolher área já alterada. 

 
A localização do canteiro não deve interferir com o sistema viário e de saneamento básico, sendo necessário 
contatar a Prefeitura, órgãos de trânsito, segurança pública, sistema hospitalar, e concessionárias de água, 
esgoto, energia elétrica, telefone, gás, etc., para qualquer intervenção em suas áreas e redes de atuação, face à 
implantação do canteiro de obras. 
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O tráfego de caminhões e de equipamentos pesados deve se restringir aos horários que causem a menor 
perturbação na vida cotidiana da população. Esses horários devem ser pré-estabelecidos e submetidos à 
aprovação da Fiscalização, que deverá obter a anuência do órgão de trânsito. 

 
O canteiro deve atender às diretrizes da Legislação Brasileira de Segurança e Medicina no Trabalho, 
especialmente o Plano de Emergência Médica e Primeiros Socorros, para eventuais remoções de acidentados 
para hospital da região. 

 
Após o término das atividades de implantação, toda a infraestrutura utilizada durante a construção das obras, 
caracterizada essencialmente por canteiro de obras, deverão ser removidos, exceto nos casos em que essas 
estruturas forem aproveitadas na fase de operação do sistema, pelo empreendedor ou pela comunidade. 

 
Não será permitido o abandono da área de canteiro sem recuperação do uso original, nem o abandono de sobras 
de materiais de construção, de equipamentos ou partes de equipamentos inutilizados. Os resíduos devem ser 
acondicionados em locais apropriados, os quais devem receber tratamento adequado, conforme suas 
características. 

 
Documentação fotográfica, retratando a situação original das áreas do canteiro e das faixas de obras dos 
coletores e interceptores, da macro e micro drenagem, das vias e da urbanização deve ser obrigatoriamente 
elaborada e utilizada durante a execução dos serviços de restauração, visando a comparação da situação dessas 
áreas antes e depois da construção das obras. 

 
Além da restauração definitiva das instalações eventualmente danificadas pela obra, os serviços devem englobar 
a execução de proteção vegetal nas áreas alteradas, de forma a garantir a estabilidade do terreno, dotando as 
faixas de obras de uma proteção permanente. 

 

4.4. ÁREAS DE JAZIDAS E BOTA-FORAS  

 

A obtenção de licenças dos órgãos ambientais do Estado de São Paulo para a exploração de jazidas de solo ou de 
material granular para aterros e reaterros, bem como de áreas de bota-foras temporários ou definitivos será da 
única e exclusiva responsabilidade da empresa contratada para a execução das obras. 

 
O pedido de licença de exploração de jazidas deverá ser formulado em conformidade com os padrões dos órgãos 
ambientais, devendo explicitar todas as informações sobre a empresa executora das atividades de exploração e 
sobre o profissional responsável técnico pela obra. Deverão ser estabelecidos os prazos de exploração da jazida 
e definidos os volumes estimados de material a retirar com o correspondente plano de exploração. Detalhar a 
metodologia e as atividades necessárias para a recomposição da área explorada de modo a restituir-lhe as 
condições originais. 

 
Áreas de bota-fora temporário serão utilizadas para a deposição de material retirado de cavas ou valas e passíveis 
de reutilização para aterros ou reaterros e cuja permanência no local de execução das obras possa causar 
incômodo a veículos e pedestres. Os bota-foras definitivos receberão aquele material removido da área das obras 
e cujas características geotécnicas inviabilizam a sua utilização para aterros e reaterros. 

 
Para ambos os casos a empreiteira deverá obter licença de utilização e, ao final do seu uso, recompor as 
condições originais da área (para bota-fora temporário) ou dar conformação ambientalmente adequada (para 
áreas de bota-fora de disposição permanente de material), com ênfase para eventual percolação de líquidos 
indesejáveis, cobertura vegetal, drenagem etc. 
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Exclusivamente para os contratos de troca de rede a serem executados nos municípios de Osasco e Carapicuíba 
havendo a substituição de redes assentadas com tubos de cimento amianto, muito embora a obra sendo 
executada pelo uso do método PIPE BURSTING, qualquer resíduo desse material que aflorar ao espaço da obra, 
deverá ser manuseado pelos trabalhadores, com os necessários EPIs e terem armazenamento e destinação 
adequada conforme a legislação vigente, e menção existente no MGSA. 

 

 

4.5. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  

 

Para esta ação são propostas medidas de caráter preventivo e corretivo sendo de responsabilidade da empresa 
executora da obra: 

 

• Procurar adquirir substância minerais (pedras, areias e argilas) de mineradores que possuam áreas 
legalizadas quanto aos aspectos minerário e ambiental, e que desenvolvam planos de controle ambiental em 
seus empreendimentos, evitando adquirir materiais pétreos provenientes de lavras clandestinas. 

 
• Utilizar sempre que possível material de construção civil procedente do Estado de São Paulo e/ou da 
própria região metropolitana, assegurando o retorno econômico para a região. 

 
• Recuperar as superfícies degradadas, durante a mobilização de equipamentos pesados para a área de 
influência direta do projeto. Considerando-se que alguns equipamentos provocam instabilidades das superfícies 
das vias públicas, principalmente daquelas que se encontram em leito natural, deve-se fazer investigações para 
identificar a ocorrência de processos de degradação, visando a tomada de decisões em tempo hábil. 

 
• Fazer o controle de erosão e assoreamento, nas vias de acesso em leito natural utilizadas durante a 
ação. 

 

4.6. GERENCIAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS  

 

As ações de Gerenciamento e Disposição de Resíduos têm como objetivo básico assegurar que a menor 
quantidade possível de resíduos seja gerada durante a implantação das obras e que esses resíduos sejam 
adequadamente coletados, estocados e dispostos, de forma a não resultar em emissões de gases, líquidos ou 
sólidos que representem impactos significativos sobre o meio ambiente. Durante a execução das obras, é prevista 
a geração de três tipos de resíduos: lodos, sólidos e sanitários. 

 
 

 Resíduos sólidos 
 

O gerenciamento ambiental dos resíduos sólidos está baseado nos princípios da redução na geração, na 
maximização da reutilização e da reciclagem e na sua apropriada disposição. O canteiro deve contar com sistema 
de coleta interna de resíduos sólidos, os quais devem ser colocados em locais próprios para serem recolhidos 
pelo sistema público de coleta e disposição. Deve haver uma negociação junto aos órgãos e empresas 
responsáveis pela coleta de resíduos, visando a utilização desse sistema. 

 
Deve haver um perfeito controle sobre o lixo doméstico gerado no canteiro de obras. O lixo deve ser recolhido 
separadamente (orgânico/úmido e inorgânico/seco) para que possam ter destino final diferenciado. O lixo deve 
ser colocado em local adequado para ser recolhido pelo serviço de limpeza urbana do município ou, 
especificamente no caso do lixo seco (papel, papelão, vidro, plástico, latas, etc.), disponibilizado, se possível, para 
ser recolhido por pessoas da comunidade próxima para a sua posterior reciclagem. 

 
No transporte de entulho e lixo, para evitar a perda do material transportado deve ser evitado o excesso de 
carregamento dos veículos, além de ser mantida uma fiscalização dos cuidados necessários no transporte, tais 
como em relação à cobertura das caçambas ou carrocerias dos caminhões com lona. 

 
A disposição final do entulho de obra deve considerar o que preconiza a Resolução CONAMA no. 307, de 07 de 
julho de 2002, que estabelece: 

 
Art. 3º Os resíduos da construção civil deverão ser classificados, para efeito desta 

Resolução, da seguinte forma: 
 

I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 
 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, 

inclusive solos provenientes de terraplanagem; 
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b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, 

blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; 
 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-

fios etc.), produzidas nos canteiros de obras; 
 

II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, 

metais, vidros, madeiras e outros; 
 

III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do 

gesso; 
 

IV - Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas, solventes, 

óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas 

radiológicas, instalações industriais e outros. 

 

Art. 4º Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, 

a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final. 
 

§ 1º Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, em 

áreas de "bota fora", em encostas, corpos d’água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei, obedecidos 

os prazos definidos no art. 13 desta Resolução. 
 

§ 2º Os resíduos deverão ser destinados de acordo com o disposto no art. 10 desta Resolução. 

 

Art. 10. Os resíduos da construção civil deverão ser destinados das seguintes formas: 
 

I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de 

aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem 

futura; 
               

II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 
 

III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas 

técnicas especificas. 
 

IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com 

as normas técnicas específicas. 

 

Art. 13. No prazo máximo de dezoito meses os Municípios e o Distrito Federal deverão cessar a disposição 

de resíduos de construção civil em aterros de resíduos domiciliares e em áreas de "bota fora". 

 

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor em 2 de janeiro de 2003. 

 
Exclusivamente para os contratos de troca de rede a serem executados nos municípios de Osasco e Carapicuíba 
havendo a substituição de redes assentadas com tubos de cimento amianto, muito embora pelo uso do método 
PIPE BURSTING, qualquer resíduo desse material que aflorar ao espaço da obra, deverá ser manuseado pelos 
trabalhadores, com os necessários EPIs e terem armazenamento e destinação adequada conforme a legislação 
vigente. 

 

Resíduos sanitários 
 

Com relação aos resíduos sanitários, havendo infraestrutura no local, os efluentes líquidos gerados pelo canteiro 
de obras só devem ser despejados diretamente nas redes de águas servidas após uma aprovação prévia da 
Fiscalização da Sabesp. Não existindo infraestrutura, devem ser previstas instalações completas para o 
tratamento dos efluentes sanitários e águas servidas por meio de fossas sépticas, atendendo aos requisitos da 
norma brasileira NBR 7229/93, da ABNT. 
 

Óleo e graxas 
 

Quanto aos resíduos oriundos das oficinas mecânicas, das lavagens e lubrificação de equipamentos e veículos, 
deve ser prevista a construção de caixas coletoras e de separação dos produtos, para posterior remoção dos 
óleos e graxas através de caminhões ou de dispositivos apropriados. 
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O canteiro deve contar também com equipamentos adequados para minimizar a emissão de gases e para a 
diminuição de poeira (caminhão-pipa). 

 
A construtora deve prever a execução das seguintes ações, juntamente com a seleção do local do canteiro de 
obras: 

 
• Previsão dos principais resíduos a serem gerados, com estimativas iniciais de suas quantidades; 

 
• Levantamento dos aterros e locais adequados para a disposição dos resíduos previstos; 

 
• Elaboração de um plano de redução da geração, reciclagem e manejo/disposição de resíduos; 

 
• Estabelecimento de acordos com os órgãos locais para a utilização de equipamentos e instalações de        

tratamento/disposição de resíduos; 
• Inclusão, no programa de treinamento ambiental dos trabalhadores, dos aspectos de manejo de resíduos; 

 
• Fiscalização contínua sobre as atividades geradoras de resíduos durante a fase de obras. 

 
A principal meta a ser atingida é o cumprimento das legislações ambientais federal, estadual e municipal 
vigentes, tanto no tocante aos padrões de emissão quanto no tocante à correta e segura disposição dos resíduos. 
Algumas áreas mais sensíveis, como as Áreas de Preservação Permanente, devem ser especialmente protegidas 
quanto à disposição ou aplicação de resíduos no solo. 
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4.7. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)  

 

O Plano de Gerenciamento de Riscos, deverá ser parte integrante do Plano de Gestão Ambiental da Obra e estar 
articulado ao PGSA, sendo que ambos, como já dito, devem ter por base o MGSA do Programa e seus anexos. 
Esse relatório tem por objetivo prover uma sistemática voltada para o estabelecimento de requisitos contendo 
orientações gerais de gestão, com vistas à prevenção de acidentes e danos socioambientais. 

 
As atividades humanas, inclusive as de execução de obras, são potenciais geradoras de ocorrências que podem 
causar danos ao meio ambiente, ao patrimônio de terceiros, e à saúde pública, além da operação propriamente 
dita das unidades que irão resultar depois de executadas tais obras. O PGR, assim, deverá abranger, no mínimo, 
as seguintes atividades: 

 

• Informações de segurança dos processos construtivos empregados; 
 

• Análise dos riscos de processos; 
 

• Gerenciamento de modificações; 
 

• Manutenção e garantia da integridade de sistemas críticos; 
 

• Procedimentos operacionais; 
 

• Capacitação de recursos humanos; 
 

• Investigação de incidentes; 
 

• Auditorias. 
 

Para o desenvolvimento do PGR deverá ser efetuada, primeiramente, a Análise de Risco Socioambiental, que 
envolve identificação, avaliação, gerenciamento e comunicação de riscos ao ambiente, às comunidades e à saúde 
pública. A Análise de Risco Ambiental deverá ser realizada seguindo os padrões adotados pela CETESB, utilizando-
se para isto o modelo do último Manual de Orientação para a Elaboração de Estudos de Análise de Risco. 

 
O PGR considera os aspectos críticos identificados na Análise de Risco Ambiental, de forma que tenham 
prioridade as ações de gerenciamento dos riscos, a partir de critérios estabelecidos com base nos cenários 
acidentais de maior relevância. 

 

A partir da Análise de Risco Ambiental, o PGR permitirá antecipar e atuar sobre eventos ambientalmente 
danosos, de forma a identificar responsabilidades em termos de sinistros, planejar ações de controle, montar 
equipes e agir em emergências. Nesse trabalho serão diagnosticadas as principais fontes de riscos ambientais 
decorrentes das obras previstas, que possibilitem realizar a análise direcionada para estas fontes. 

 
Deverão ser considerados três fatores de risco principais: 

 

• Risco à saúde, bem-estar e segurança do trabalhador; 
 

• Risco à saúde, bem-estar e segurança da população; 
 

• Riscos ambientais não antrópicos. 
 

Todos os itens constantes do plano deverão ser claramente definidos e documentados. Durante a fase de obras, 
especial atenção deverá ser dada aos eventuais incômodos que poderão ser causados à população do entorno 
por ruídos gerados nas atividades associadas à construção, fumaça, odores e materiais particulados lançados na 
atmosfera (especialmente poeiras). 

 
Todos os procedimentos deverão ser aplicados tanto aos funcionários da contratada, quanto às pessoas que 
prestarão serviços especializados e terceirizados, desenvolvendo atividades nas instalações envolvidas nas obras. 
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Toda a documentação de registro das atividades realizadas no plano, como, por exemplo, os resultados de 
auditorias, os serviços de manutenção e treinamentos etc., deverão estar disponíveis para serem examinados, 
sempre que necessário, pelos órgãos responsáveis. Para tanto deverão ser elaborados e entregues à Fiscalização 
em duas vias impressas e em meio digital mensalmente. Essa documentação deverá ser avaliada e aprovada pela 
SABESP/UGP. 

 

4.8. PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE)  

 

O Plano de Ação de Emergência tem por objetivo apresentar os procedimentos técnicos e administrativos a 
serem adotados em situações emergenciais que possam ocorrer. São procedimentos que levam a atuações 
rápidas e eficazes visando preservar a vida das pessoas presentes nas instalações, manter a segurança das 
comunidades circunvizinhas e garantir a qualidade ambiental. Os procedimentos se fundamentam em hipóteses 
acidentais relevantes, considerando os riscos presentes nas obras, obtidos na Análise de Risco Ambiental. 

 
O PAE será composto dos itens descritos a seguir: 

 

• Caracterização do Empreendimento 
 

• Glossário de Termos 
 

• Descrição Sucinta dos Riscos Presentes na Operação 
 

• Níveis de Emergência 
 

• Estrutura Organizacional 
 

• Ponto de Encontro e Alarmes de Emergência 
 

• Participantes Externos do Plano 
 

• Procedimentos Gerais 
 

• Quadro Resumo dos Participantes do PAE 
 

• Procedimentos Emergenciais 
 

• Sistemática de Treinamento. 
 

Deverão ser observados no PAE aspectos contidos no Manual de Desapropriação e Reassentamento 
notadamente os aspectos relacionados a danos eventuais a terceiros. Será item obrigatório para as contratadas 
o seguro para cada obra a ser executada no Programa. 
Esses procedimentos deverão ser entregues mensalmente para serem analisados e aprovados pela SABESP/UGP. 

 

4.9. PLANO DE GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO  

 

4.9.1. OBJETIVO  

 

Esse tópico fixa as condições mínimas exigíveis que devem ser contempladas no Plano de Gestão do Sistema 
Viário para a execução das obras. Os elementos apresentados fornecem diretrizes e critérios visando diminuir os 
transtornos e melhorar o bem-estar coletivo, incluindo munícipes, funcionários da própria contratada e da 
Sabesp bem como seus prepostos. 

 

4.9.2. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Deverão ser obedecidas as leis federais, estaduais, e municipais conforme sua aplicabilidade. Os requisitos 
definidos a seguir deverão ser implantados considerando as várias etapas das obras em diferentes pontos das 
cidades e rodovias. Deverão ser consideradas as várias limitações que serão feitas ao tráfego de veículos, ônibus, 
garagens residenciais e comerciais, escolas, hospitais, clínicas, centros de saúde e todo e qualquer transtorno 
causado na região. 
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4.9.3. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

 

A direção da Contratada com responsabilidade executiva deve designar um membro, o qual, independente de 
outras responsabilidades, deve ter autoridade definida para: 

 
a) Assegurar que a Gestão do Sistema Viário seja estabelecida, implementada e mantida de acordo 

com estes requisitos; 
 

b) Relatar o desempenho da Gestão do Sistema Viário à direção da Contratada para análise crítica e 
melhoria dos procedimentos; 

 
c) Divulgar para a equipe do contrato seu compromisso com a gestão e com o atendimento aos 

requisitos exigidos pela SABESP, orientando-os por meio dos princípios e critérios estabelecidos para 
cada atividade. 

 
A Sabesp fixa o prazo de 30 dias após a publicação da assinatura do contrato para a apresentação do Plano de 
Gestão do Sistema Viário, a ser fornecido pela empresa contratada, que será implantado no início do 
empreendimento após a aprovação da Sabesp/gerenciadora do Programa. 

 

4.9.4. REQUISITOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO  

 

O primeiro passo para a definição do Plano de Gestão do Sistema Viário é a realização de um diagnóstico mínimo 
sobre a situação atual, tráfego e pavimento na região. Em seguida devem ser verificadas as outras questões 
importantes: estrutura atual de gestão do transporte (incluindo trânsito e vias públicas); modelo de gestão 
vigente; legislação municipal para o assunto; mobilização popular existente, mecanismos de participação 
popular, relevância dos problemas de trânsito e circulação. 

 
A contratada deverá apresentar uma estrutura organizacional para um efetivo gerenciamento do Sistema Viário. 
Na definição da estrutura de gestão do sistema, deve-se prever uma estrutura eficiente de planejamento, com 
equipe e todos os recursos necessários. 

 
Para garantir que o serviço especificado no Plano de Gestão será cumprido, deve ser definida uma estrutura de 
fiscalização e controle com as seguintes atribuições: 

 
• Contato com o órgão de trânsito local, agendando reunião com a presença da Sabesp e Contratada; 

 
• Calendário do município com eventos, festividades e feriados prolongados; 

 
• Projeto de desvios de tráfego aprovado pelo órgão responsável; 

 
• Cronograma Obra x Trânsito; 

 
• Definir o prazo para liberação da frente junto ao órgão responsável; 

 
• Comunicação para interdição e/ou desvios das ruas e /ou rodovias através de panfletos e faixas, 
aprovados pela Sabesp e pelo Órgão responsável pela gestão do Trânsito; 

 
• Central de atendimento ao público; 

 
• Treinamento de equipes do sistema viário e conscientização da comunidade; 

 
• Caminhamento das frotas de caminhões para carga, descarga e transporte de solos e materiais 
acompanhados com apoio logístico e comunicação; 
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• Ruas regulamentadas e atendidas com equipes motorizadas para sinalização viária na proporção 1:10 (1 
equipe/10 frentes de serviço) mediante aprovação e acompanhamento do Departamento Municipal de 
Transito. 

 
• Devem ser previstos estudos e pesquisas de tráfego e dos pontos de maior afluxo de veículos para subsidiar 

a implantação do plano para evitar congestionamento, vinculando sincronia de semáforos, desvios de 
trânsito e apoio logístico garantindo com isso a circulação viária e acessibilidade dos pedestres, articuladas 
conjuntamente, para minimizar os impactos na circunvizinhança conforme as seguintes considerações: 

 

• Necessidade de implantar restrições de circulação de veículos em ruas estreitas diretamente no local das 
valas e em alguns casos específicos implantar restrições em acessos próximos no entorno imediato; 

• Para esses casos e assemelhados deve-se buscar uma integração com a equipe de trabalho socioambiental 
e de comunicação para estabelecimento de procedimentos comuns para situações que envolvam comércio 
local. As ações deverão ser discutidas e acordadas com os interessados, devendo essa interlocução ser 
registrada. 

 
• Criar indicadores de monitoria de trânsito, e fatores de incômodos para a coletividade; 

 
• Padronização de sinalizações, publicidades e campanhas metropolitanas em conjunto com a aprovação da 

Sabesp e Prefeitura local; 
 

• Integrar as equipes de comunicação com as do sistema viário e frentes de serviço, interagindo 
diariamente; 

 
• Implantar gestão diferenciada para desvios de ônibus e pontos de parada; 

 
• Gestão de cruzamentos; 

 
• Implantar gestão diferenciada para a frota de caminhões basculantes e de caminhões carroceria nos 

transportes de solo e materiais de obras; 
 

• Lavagem e limpeza das ruas; 
 

• Avaliar as pressões do tráfego no entorno mediato e imediato das frentes de serviço; 
 

• Disponibilizar agentes de trânsito identificados através de uniforme e crachá e equipamento para 
comunicação; 

 
• Priorizar as condições de segurança e qualidade ambiental dos pedestres e moradores; 

 
• Permitir uma faixa para o tráfego de veículos em determinados casos nos locais das frentes de serviço 

principalmente quando houver casos de moradores portadores de deficiências e pessoas idosas; 
 

• Manter o acesso de veículos restritos às garagens e estacionamentos locais; 
 

• Garantir o ambiente em condições de segurança viária e técnica em todos os acessos; 
 

• Garantir o bem-estar da comunidade, nos serviços de abertura e fechamento de valas e ruas, mantendo as 
ruas lavadas para reduzir a presença de pó, criando oportunidades de bom relacionamento e integração 
com as atividades de tráfego de veículos, atividades recreativas e atividades comerciais locais; 

 
• Planejar as programações de restrições de circulação de ruas, bem como das ruas liberadas ao tráfego de 

veículos, inclusive intra e inter bairros/municípios, ruas comerciais e ruas prioritárias para as obras; 
 

• Estabelecer confiabilidade junto à população mediante a regulamentação oficial de tráfego local; 
 

• Implantar plano de segurança viária nas frentes de serviço e entorno com reestruturação do sistema viário 
existente. 
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4.9.5. MONITORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO  

 

Mensalmente será realizada reunião entre fiscalização/supervisão da Sabesp e a Contratada para avaliação do 
planejamento viário em andamento, os serviços a serem executados no mês seguinte, discussão de eventuais 
não-conformidades observadas e medidas tomadas para saná-las e entrega dos relatórios mensais que deverão 
ser aprovados pela Sabesp. 

 
Para o plano de gestão viária das obras serão elaborados relatórios mensais com os planos de trabalho, as 
atividades desenvolvidas no período, medidas adotadas para solução das não conformidades e registros 
fotográficos de evolução. O plano de Gestão Viária deverá estar alinhado ao Plano de Comunicação. 

 
O não atendimento das solicitações feitas pela Sabesp para o bom andamento do Plano de Gestão Viária 
acarretará em penalidades previstas em contrato. 
Sempre que possível, nas reuniões conjuntas, o andamento desse Plano deve ser avaliado com a comunidade. 

 

4.10. PLANO DE GESTÃO DE SEGURANÇA, HIGIENE, MEDICINA, VIVÊNCIA E MEIO 
AMBIENTE DO TRABALHO.  

 

4.10.1. APRESENTAÇÃO  

 

Os cuidados com a segurança, a higiene e a saúde ocupacional das pessoas que trabalham nos empreendimentos 
da SABESP, de acordo com a Legislação Brasileira e com o Procedimento PE-RH 0003, não estão restritos aos 
colaboradores da empresa contratada, mas incluem os trabalhadores de outras empresas que venham a prestar 
serviços para esta contratada. 

 
As disposições a seguir descritas apresentam as condições e requisitos mínimos que deverão ser seguidos pela 
contratada e deverão ser objeto de procedimentos que garantam a excelência na Gestão de Segurança, Higiene, 
Medicina, Vivência e Meio Ambiente do Trabalho, devendo abranger, indistintamente, toda a força de trabalho 
e instalações da contratada e de suas eventuais subcontratadas, colocadas à disposição das obras. 

 
Esses procedimentos deverão atender prioritariamente à legislação federal, estadual e municipal vigente e às 
normas, procedimentos e instruções aplicáveis emitidas por entidades públicas com atribuição para regular estas 
questões. 

 
No que diz respeito aos aspectos de segurança, medicina e meio ambiente do trabalho aplica-se integralmente 
o constante do PE-RH 0003 – Segurança e Saúde do trabalho em obras e serviços contratados, complementado 
por especificações correlatas integrantes destes documentos, bem como os da licitação, das correspondentes 
regulamentações de preços e respectivos critérios de medição e pagamento, bem como todos os documentos 
oficiais da SABESP. 

 
Complementarmente é imperioso o atendimento ao acordado pela SABESP com o Ministério Público do Trabalho 
em Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta – TAC firmado em 11 de abril de 2003 e explicitado em item 
específico deste documento.  

 
Está implícita a obrigatoriedade do cumprimento dos termos de Acordos Coletivos de Trabalho firmados pelo 
SINDUSCON – Sindicato da Indústria da Construção Civil. 

 
Por outro lado, considerando que, além das metas de longo prazo de melhoria da qualidade de vida e de saúde 
das populações atendidas é a imediata geração de empregos para a população local na execução de serviços e 
obras. Assim, estabelecem-se neste documento as exigências relativas à vivência (que inclui alojamento, 
alimentação e transporte) dos empregados da Contratada, ressaltando-se que para aqueles que forem migrados 
de outras regiões as condições a serem oferecidas deverão ser dignas e compatíveis. 
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Deverão também ser estabelecidos ao longo do processo, de forma bem clara, a periodicidade, os pontos, os 
indicadores e os métodos de controle que serão realizados na sistemática de Gestão destas questões. 

 

4.10.2. TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA – TAC  

 

Em 11 de abril de 2003 a SABESP firmou com o Ministério Público do Trabalho o Termo de Compromisso de 
Ajuste de Conduta nº. 85 que consiste na fixação de obrigações de fazer e de obrigações de não fazer, visando o 
cumprimento pela signatária SABESP dos artigos 1º,  
III e IV, 7º, I e XXII da Constituição Federal, artigos 117, parágrafo único, da Constituição do Estado de São 
Paulo, e 155 e ss. da CLT. Por este a SABESP: 

 

• Renova e assume, conforme o disposto no seu contrato padrão, o compromisso de não permitir a execução 
de obras de saneamento básico em seu favor com a utilização de empregados mantidos sem registro do contrato 
de trabalho na CTPS e/ou empregados que trabalhem em condições contrárias às normas de medicina e 
segurança do trabalho. 

 
• O compromisso de não permitir o trabalho de empregados em condições contrárias às normas de medicina 
e segurança estende-se às obras de saneamento básico executadas por empregados de empresas contratadas 
pela SABESP, ou de suas subcontratadas e empresas especializadas, quando assim ocorrer. 

 
Para garantir o cumprimento do presente compromisso a SABESP: 

 
• Fará constar no edital para licitação de prestação de serviços ou execução de obras que é obrigatória a 

observância das normas de segurança e saúde no trabalho por parte das concorrentes, nos termos do 
parágrafo único do art. 117 da Constituição do Estado de São Paulo; 

 
• Fará constar, também, nos respectivos contratos administrativos, cláusula obrigando a observância, por 

parte da contratada, das normas de segurança e saúde do trabalho, constantes da Consolidação das Leis 
do Trabalho, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e de outras disposições relacionadas com 
a matéria; 

 
• Fará constar nos contratos citados a previsão de fiscalização pela contratante do cumprimento dessa 

obrigação, bem como de rescisão de contrato em caso de inobservância de referidas normas pelas 
empresas contratadas; 

 
• Exercerá como tem exercido efetivamente, a fiscalização quanto ao cumprimento, pelas contratadas, das 

estipulações contratuais, e adotará as medidas legais pertinentes que poderão culminar com a rescisão 
contratual, em caso de descumprimento ou não saneamento de irregularidades, a fim de resguardar a 
responsabilidade da contratante Sabesp.  

 
• O descumprimento de quaisquer cláusulas deste TAC ensejará, respeitado o devido processo legal, a 

aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), por trabalhador que comprovadamente 
for encontrado em situação irregular, ou, alternativamente, por cláusula que for descumprida. 

 
• 


