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1. INTRODUÇÃO
A Prefeitura Municipal de São Luís tem com uma das suas atribuições executar a
política de salvaguarda e proteção do patrimônio cultural de São Luís, a partir de ações de
preservação, restauração, manutenção, divulgação e revitalização de todo o conjunto de bens
tangíveis e intangíveis, o que envolve o patrimônio edificado, a história da cidade, a paisagística
tombada e as técnicas e artes de relevante interesse cultural.
De acordo com as políticas públicas de preservação do nosso patrimônio cultural,
foi elaborada uma proposta de revitalização do Centro Histórico de São Luís, a qual se
caracteriza pela requalificação do espaço urbano através de melhorias físicas e socioambientais
adequando os imóveis deteriorados a novos usos condizentes com a realidade econômica e com
o desenvolvimento urbano, bem como recuperando monumentos históricos para o uso da
comunidade.
É com esta finalidade que a Prefeitura firmou o Acordo de Empréstimo nº 2715/OCBR com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a implantação e execução
do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís. Neste contexto estão inseridas
as obras de acessibilidade do Centro Histórico, cujos projetos foram desenvolvidos com o
objetivo de organizar e estruturar estes espaços urbanos ao proporcionar a sua apropriação pelos
moradores, visitantes e turistas, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida da
população.

2. OBJETIVO
O projeto de Acessibilidade do Centro Histórico – Prioridade I tem como principal
objetivo desenvolver uma proposta de implantação de rotas acessíveis, proporcionando a
população portadora de necessidade especiais ou de mobilidade reduzida melhor possibilidade
e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia,
de edificações, espaços mobiliários, vias públicas, equipamentos urbanos e transporte coletivo.
Permitindo que participem de atividade que incluem uso de produtos, serviços e informação,
mas a inclusão e extensão do uso destes por todas as parcelas presentes em uma determinada
população, visando sua adaptação e locomoção, eliminando as barreiras.
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As especificações técnicas aqui descritas têm por objetivo fornecer informações
para contratar empresa especializada em engenharia civil, para a execução das obras e serviços
necessários para a acessibilidade do Centro Histórico, o qual é integrante do Componente 1
(Projetos Estratégicos) do Programa de Revitalização do Centro Histórico do Município de São
Luís / MA.
A execução das obras e serviços serão realizados através de Projetos Executivos
existentes nos anexos destas especificações técnicas e em conformidade com as Normas
Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nos termos fixados na
legislação municipal, federal e de acordo com o EDITAL e seus Anexos.

3. AREA ABRANGIDA PELOS SERVIÇOS
A Área de Tombamento Federal (IPHAN), que coincide com a reconhecida pela
UNESCO (perímetro destacado na figura 1) como Patrimônio da Humanidade, em São Luís MA, foi dividida em “Setores” e estes em “Prioridades” para a elaboração dos projetos de
adequação à acessibilidade.

Figura 1: Perímetro de Tombamento Federal, dividido em três setores de projeto.

As obras de acessibilidade previstas na Prioridade 1 do Projeto de Adequação à
Acessibilidade para a Área de Tombamento Federal de São Luís - MA estão inseridas no Setor
I.
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A execução dos serviços realizar-se-á na zona central da cidade, próximo do Terminal
de Integração da Praia Grande (em vermelho) e Avenida Senador Vitorino Freire, entorno do
Mercado das Tulhas.

A área de intervenção desta primeira etapa ( em amarelo) abrangerá a área das Ruas:
Rua Portugal, Rua da Alfândega, Travessa Boa Ventura, Beco dos Catraeiros, Beco Catarina
Mina e Trecho da Rua da Estrela entre a Rua Portugal e a Travessa Boa Ventura, e o
estacionamento em frente à Avenida Beira-Mar (Av. Vitorino Freire), correspondendo a uma
área de intervenção de 33.100,97m².
Figura 2: Setor 1 e divisão de Prioridades de projeto de adequação à acessibilidade em
área de tombamento federal
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4. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
Os serviços destas especificações técnicas serão executados em 5 frentes simultâneas,
cujo objetivo, é atender ao cronograma acordado entre a prefeitura de São Luís /MA e o BID
para o Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís.
Os projetos de Acessibilidade do Centro Histórico – Prioridade I foram concebidos
considerando as seguintes diretrizes:
•

Promover melhoria dos acessos, especialmente no que tange as questões relacionadas à
acessibilidade universal, pela eliminação de barreiras arquitetônicas e sinalização;

•

Reparos de vias de acesso com substituição de material especificado em projeto;

•

Recuperação e alargamento de calçadas existentes;

•

Construção de Calçadas, meio fio e sarjetas;

•

Construção de rampas, escadas, passagem elevadas e piso tátil;

•

Proposta de mobiliário urbano (lixeiras);

•

Nova sinalização visual para o espaço;

•

Proposta paisagística para o espaço;

•

Reforma de banheiros com acessibilidade;

4.1. TRAVESSA BOA VENTURA
Serão demolidos os passeios limítrofes com a Câmara de Vereadores e os passeios
limítrofes da quadra do onde se localiza o Banco do Brasil, em toda extensão da rua.
Deverá ser realizada a demolição/ remoção de todo pavimento asfáltico da rua, na área
indicada em projeto (trecho entre travessia elevada e a esquina da Rua da Estrela), assim como
remoção do paralelepípedo sob a camada de asfalto. Com reaproveitamento dos blocos de
paralelepípedo não danificados e totalmente livres da camada asfáltica.
As calçadas sofrerão diminuição em sua inclinação, seguindo a inclinação da topografia
existente, priorizando o pedestre através de um percurso acessível, confortável e sem
obstáculos, com dois pontos de travessias elevadas, permitindo acesso à demais pontos de
interesses.
Os passeios serão pavimentados com placas de concreto vibroprensado de 40x60x6cm
e receberão plantio de palmeiras, instalação de balizadores e instalação de placas de sinalização.
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Com o alargamento das calçadas a rua terá apenas uma faixa de estacionamento e uma
via de rolamento com sentido único de trânsito. Seguindo as especificações do projeto em
anexo.
4.2. BECO DOS CATRAEIROS/ PRAÇA DO ANFITEATRO
Na praça em frente ao Centro de Criatividade Odylo Costa Filho, será realizada a
ampliação da pavimentação estendendo-se até o Beco dos Catraeiros. Ampliando o espaço de
convivência e a área de domínio do pedestre.
Será executada escada de acesso entre praça e Beco dos Catraeiros.
Serão demolidos bancos de alvenaria e retirado o gradil existente, propõe-se o
nivelamento de piso de concreto, retirada de mudas pequenas no local para substituição de
arvores de médio porte.

4.3. ESTACIONAMENTO
Na área das vagas de estacionamento de veículos será demolida toda pavimentação em
bloquete e executado nova pavimentação com piso intertravado retangular.
As vagas serão demarcadas através de sinalização horizontal (pintura de piso) e
sinalização vertical (placas de sinalização).
Os canteiros serão reformados com a retirada da pavimentação existente e plantio de
“Grama Amendoim”, assim como deverá ser plantada espécie de médio porte, árvores “Pata de
Vaca”.
A área de pavimentação asfáltica deverá ser recapeada.

4.4. PASSEIOS E TRAVESSIAS
Será executada obra de reforma de pavimentação dos passeios, com demolição do piso
existente e execução de novo piso em placa de concreto 40x60x6cm, nas Ruas da Alfândega,
Beco Catarina Mina e Beco dos Catraeiros.
Serão criadas travessias elevadas para passagem de pedestres, com utilização do próprio
paralelepípedo da pavimentação da rua. Sendo necessária a retirada dos blocos de
paralelepípedo dos trechos onde serão construídas as travessias, aterro e compactação em areia
de acordo com o nível do passeio existente, colocação de canaletas de drenagem em concreto
premoldado e recolocação dos paralelepípedos sobre colchão de areia. As travessias serão
executadas nas Ruas da Alfândega, Rua da Estrela, Beco Catarina Mina, Rua Portugal, Rua
João Gualberto e Rua João Vital de Matos, de acordo com projeto executivo em anexo.
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4.5. BANHEIROS DA PRAÇA NAURO MACHADO
Nos banheiros existentes na Praça Nauro Machado será executada reforma e adequação
do espaço para criação de banheiros agênero e família, com troca de revestimentos e pisos,
assim como instalações de louças e metais.

5. PLANO DE MITIGAÇÃO
Ao longo do desenvolvimento dos projetos executivos para execução das obras e
serviços necessários para a acessibilidade do Centro Histórico foi elaborado o Plano de
Mitigação Social a ser implementado durante o período de execução das obras.
Este Plano de Mitigação tem como objetivo identificar os impactos potenciais gerados
pela “Proposta de Acessibilidade para a Área de Tombamento Federal no Centro Histórico de
São Luís - MA”, integrante do Componente I – Projetos Estratégicos, nos períodos de:
Planejamento e Projetos, Fase de Obras e de Pós Obras.
Portanto, este Plano é específico para o projeto estratégico “Proposta de Acessibilidade
para a Área de Tombamento Federal no Centro Histórico de São Luís - MA” e foi desenvolvido
para indicar mitigações e compensações ou evitar as ocorrências dos impactos previstos,
atuando em conjunto com os demais instrumentos de planejamento, controle e monitoramento
de obras.
5.1 PCS – Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas
Este Programa visa dotar a implantação das obras de instrumentos que garantam o fluxo
de informações entre o CONTRATANTE e a população local a ser afetada. Tais instrumentos
de comunicação devem difundir de forma adequada as características da obra assim como atuar
preventivamente na mitigação dos impactos diretos e indiretos sobre a população e atividades
econômicas.
Este é aderente ao Plano de Comunicação Social do Programa.
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5.1.1. Objetivos
O Programa de Comunicação Social tem o objetivo de viabilizar um canal de
relacionamento direto e constante entre o CONTRATANTE e as comunidades afetadas e
aquelas situadas no entorno, com vistas a reduzir os eventuais impactos associados à obra, antes
e durante o período de obras e, posteriormente, na etapa de operação.
Como objetivos específicos, destacam‐se:
•

Divulgação geral da obra– Tornar público para a sociedade informações básicas sobre

o projeto, tais como: características das intervenções, as demandas existentes e, sobretudo, os
benefícios a serem gerados, localizações e etapas de implantação;
•

Divulgação das ações sociais e ambientais programadas – Divulgar e manter diálogo

com as comunidades sobre os impactos potenciais previstos e os programas de mitigação a
serem desenvolvidos e os requisitos de controle durante as obras, visando motivar a colaboração
dos afetados e incentivá-los na busca de soluções mitigatórias;
•

Divulgar periodicamente os resultados obtidos pelo Programa a partir da existência de

mecanismos de consulta e participação de modo a receber, registrar e encaminhar
adequadamente as demandas, reivindicações, reclamações e outras informações geradas pelas
comunidades afetadas pelas obras, a fim de prevenir e dirimir situações de conflito e assegurar
a transparência das ações governamentais.
5.1.2. Atividades Propostas / Abordagens
Para atingir de maneira eficaz os objetivos explicitados, os trabalhos ora propostos deverão
abordar os temas a seguir apresentados:
•

Informação – Envolve o conjunto de ações e instrumentos de comunicação que

objetivam informar os diferentes públicos sobre as características da obra e suas especificações
técnicas e construtivas, benefícios, impactos associados, adoção de medidas mitigadoras e
desenvolvimento de ações socioambientais. Deve ser parte da divulgação institucional rotineira
das obras.
•

Articulação – Abrange as ações de interação e comunicação desenvolvidas com o

objetivo de estabelecer um relacionamento construtivo com a opinião pública regional e local,
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as instituições governamentais e, principalmente, com a população local, suas entidades
representativas e lideranças.
•

Monitoramento e Avaliação – Envolvem o processo de acompanhamento, organização,

arquivo e avaliação das ações de comunicação social em suas atividades de prestação de
informações e captação e respostas a inquietações da sociedade.
Atividade 1 – Definição da estratégia de comunicação da obra
Definir os conteúdos que deverão ser elaborados nos materiais a serem utilizados nos contatos
com os diferentes públicos‐alvo, ou seja, folhetos, vídeos, releases para a imprensa. A definição
de materiais e conteúdo deverá contar com o aporte de sugestões da equipe da UGP que estará
diretamente em contato com as obras, de modo que respondam também às inquietações da
população e atividades eventualmente afetadas.
Atividade 2 – Elaboração de material de divulgação
Para divulgar as informações do Programa, é necessário preparar material básico sobre o
Projeto, com identidade visual. Quando necessário, serão elaborados materiais de divulgação
tais como cartazes, cartilhas, panfletos, boletins informativos, banners, painéis, etc., adequados
a cada público‐alvo.
Atividade 3 ‐ Mecanismos de Comunicação e Mecanismo de Gestão de Queixas
Fase de Planejamento
Nesta etapa, o foco principal serão as informações sobre:
•

As características gerais das áreas de intervenção, suas localizações e principais

benefícios a serem auferidos;
•

Estudos socioambientais realizados e os principais impactos e programas;

•

Divulgação dos meios de comunicação direta com o Município de São Luis.
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Fase de Construção
Nesta fase, é importante a divulgação de informações para a população no entorno das obras,
como:
•

Localização das intervenções e das áreas no entorno que poderão receber impactos

socioambientais das obras projetadas; suas características específicas (cronogramas, métodos
construtivos, áreas de apoio, etc.); e os planos socioambientais previstos para controle e
mitigação de impactos;
•

Divulgação dos meios de comunicação direta com o Município de São Luís.

As empresas construtoras, conforme será detalhado no PCAO, ficarão responsáveis pela
divulgação de informações relacionadas com as intervenções, tais como:
•

Particularidades locais referentes à interrupção e/ou desvios de tráfego durante as obras,

além de eventuais interrupções temporárias nas infraestruturas e equipamentos públicos.
•

Atendimento de demandas do público de entorno da obra, referentes à operação de

máquinas e equipamentos, geração de ruídos e material particulado, etc.
Cabe ao município, através da ouvidoria, receber e triar reclamações e queixas, dando
seguimento a um processo que envolva a UGP e demais autarquias municipais no sentido de
esclarecer junto a construtora os fatos ocorridos, para que se dê uma solução adequada à
demanda e garantir que haja um contato de retorno ao reclamante. É importante que
reclamações sejam sempre respondidas, mesmo que improcedentes, bem como que seja
realizado o devido registro e arquivamento das informações relativas às ocorrências.
5.1.3. Responsável pela Execução/Implementação do Programa
A Prefeitura Municipal, por meio da SEMPE, será responsável pela implementação das ações
de informação durante o planejamento e construção, em articulação com as áreas de
comunicação das empresas construtoras responsáveis pela obra.
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5.1.4. Custos previstos
Os custos previstos para as atividades foram estimados em R$ 20.177,04, descriminados na
tabela a seguir.
SERVIÇO

CRIAÇÃO
(TABELA SLZ)

PRODUÇÃO

FORNECEDOR
(PRODUÇÃO)

Panfleto, Couche 150grs, 4x4 10.000
cor, formato 15x21cm, sem
acabamento
Folder, Couche 170grs, 4x4 cor, 10.000
formato aberto 45x21cm, 2
dobras, com verniz localizado
Vídeos
----

R$ 1.500,00

R$ 1.041,30

Atual Card

R$ 2.890,00

R$ 4.794,74

Atual Card

SECOM

SECOM

----

Release

----

SECOM

SECOM

----

Ident. Visual

----

R$ 5.526,00

----

----

Banner, lona 280 grs, 4x0 cor,

QUANT

2

formato 90x180cm, acabamento

R$ 2.100,00 X R$ 225,00

Atual Card

2 = R$ 4.200,00

bastão e barbante
TOTAL

R$ 14.116,00

R$ 6.061,04

R$ 20.177,04

5.2 PCIE - Programa de Controle de Impactos Econômicos Temporários e Serviços
De acordo com o padrão de obras e os diagnósticos elaborados, poderão ocorrer alguns
impactos econômicos no entorno das obras, tendendo a ser temporários e bastante localizados,
apenas enquanto ocorrerem as atividades da obra no local em questão.
Desta forma, é necessário prever ações de mitigação desses impactos. Previamente, deve-se
analisar os locais por onde serão realizadas as melhorias, verificando-se as atividades
comerciais e de serviços potencialmente atingidas, principalmente serviços públicos essenciais,
além da consideração do uso residencial da área, quando e se for o caso. Com base nessa
verificação, deve-se ajustar o planejamento das ações, estabelecendo os dias/horários mais
adequados para a realização das obras.
5.2.1. Objetivos
Este programa visa reduzir ao máximo a possibilidade de afetações negativas que possam
impactar comércios, serviços e residências locados muito próximos a área de obras. o PCIE
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consiste na apresentação de propostas de soluções simples que visam à redução ou mitigação
da potencial afetação, evitando passivos sociais e econômicos temporários causados pelas
obras.
5.2.2. Atividades Propostas / Abordagens
A definição do cronograma de obras e localização de estruturas de apoio devem considerar a
menor afetação a comércios/serviços e residências, de forma a não inviabilizar o acesso da
população, carros e fluxo de pedestres em razão da execução da obra.
Caso seja inevitável alguma afetação, deve-se primeiramente seguir as atividades previstas no
Programa de Comunicação Social – PCS, entrando em contato com os eventualmente afetados
para se construir uma solução em comum, devendo esta solução ser documentada. Deve-se
seguir as seguintes ações alternativas:
•

Pesquisar alternativas de implantação para evitar ou minimizar o impacto;

•

Disponibilizar infraestrutura equivalente em local próximo (máximo 100 metros) do
local afetado (garagem, área de estocagem, por exemplo) e devidamente sinalizado; ou

•

Tornar possível a transposição do local impactado (por exemplo, através de
chapeamento) diariamente ou em horários de maior circulação de forma a não gerar
impactos significativos;

Se ainda assim, em casos extremados, não houver alternativa e o comércio impactado sofrer
perda econômica, este deverá receber indenização equivalente, assegurado pela Diretriz B.5
da OP 703.
Ressalta-se que, segundo levantamentos realizados pela equipe da Prefeitura Municipal de São
Luís, na área de afetação das obras e seu entorno imediato não há residências, apenas
estabelecimentos comerciais e de serviços. Dessa forma, o presente PCIE tratará apenas dessa
tipologia de ocupação identificada. Caso haja situação diferente destas previstas, deverá ser
dado tratamento específico e adequado, devendo-se realizar cadastro, caracterização,
identificação de impacto e proposição de compensação ou mitigação, sem que haja prejuízo aos
modos de vida de famílias.
Alguns procedimentos específicos devem ser adotados para o caso de afetação em atividades
econômicas em que não haja alternativa que evite o impacto econômico ou social direto ao
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afetado, comprometendo seu modo/padrão de vida. Todos os casos deverão receber tratamento,
independentemente de sua condição de ocupação do imóvel.
•

Relocalização Rotativa – Consiste em retirar provisoriamente a atividade do local,
proceder a construção da obra e retornar a atividade para o local de origem. A
modalidade é indicada em especial para atividades que tenham a possibilidade de serem
remanejadas temporariamente para imóveis próximos (menos de 500 m).

•

Donos proprietários e/ou inquilinos (locatários ou em imóveis cedidos) dos imóveis
usados exclusivamente para desenvolvimento de atividades de comércio e serviços
poderão ser atendidos através de duas alternativas excludentes: (i) indenização
compensatória por perda de benfeitoria comercial temporária, como mecanismo de
apoio à reinstalação física em outro imóvel comercial; (ii) reinstalação em outro imóvel
comercial com apoio para desenvolvimento e formalização da atividade.

A implantação desse Programa deve:
•

Evitar criação de passivo social.
o Manifesto na perda de fontes de sobrevivência e desaparecimento de postos de
trabalho vinculados aos estabelecimentos comerciais, mesmo que temporário, e
às atividades econômicas desenvolvidas na própria moradia.

•

Evitar empobrecimento patrimonial
o Manifesto em perdas patrimoniais, inclusive de donos/proprietários não
residentes,

asseverando

indenizações

também

para

os

casos

dos

proprietários/donos que alugam seus imóveis, quando for o caso.
•

Evitar a dificuldade no acesso aos serviços públicos essenciais
o Manifesto em obstrução do acesso a, por exemplo, escolas, hospitais, empresas
de serviços públicos.

5.2.3. Inserção do Programa no Cronograma
O Programa de Controle de Impactos Econômicos Temporários e Serviços deverá ser acionado
imediatamente antes do início de obras e deverá ser manter ativo durante toda a fase de
construção sempre que houver alguma ocorrência.
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5.2.4

Responsável pela Execução/Implementação do Programa

A implementação deste Programa é responsabilidade da Prefeitura de São Luís, através da
SEMPE.
5.2.5

Custos previstos

Os custos deste programa ficam atrelados a obra, como cuidados que devem ser tomados, sob
a responsabilidade da UGP/SEMPE. Eventuais custeios por indenização deverão ser definidos
caso a caso, na medida que ocorram. Independentemente da época em que os custos venham a
ser incorporados no planejamento da intervenção, será responsabilidade do Município de São
Luís prover a garantia de aporte financeiro para responder adequadamente a cada caso.
5.3 PCAO - Programa de Controle Ambiental de Obras
A maior parte dos impactos ambientais decorrentes da implantação das obras está associada à
fase de construção. Assim, é necessária a adoção de procedimentos e medidas destinadas a
evitar ou minimizar de forma efetiva a ocorrência desses impactos.

5.3.1

Objetivos

Como a maior parte dos impactos ambientais ocorrem justamente na fase de obra, o objetivo
deste Programa é proporcionar instrumentos norteadores que possibilitem a execução das obras
em condições ambientais adequadas.
É também papel deste Programa atingir a meta zero de acidentes e incidentes de trabalho, bem
como transferir conhecimento socioambiental e de segurança do trabalho aos envolvidos na
obra ou que se avizinham a esta.
Por fim, mas não menos importante, este Programa também prevê ações de encerramento
ambientalmente adequado de frentes de obra ou estruturas associadas, de forma a reduzir ao
máximo impactos ambientais e passivos após as fases de obras e que impactem o meio ambiente
e/ou comunidades e tragam custos extras ao Programa e ao município de São Luís.
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5.3.2. Procedimentos do Gerenciamento Ambiental das Obras
A seguir são apresentados os procedimentos do Planejamento Ambiental das Obras, importante
ferramenta para redução de impactos e redução de entraves para a implantação das obras. São
apresentados também os procedimentos gerais da Supervisão Ambiental de Obras e Relatórios
Ambientais a serem elaborados durante a fase de obras.
Planejamento Ambiental das Obras

Os dados do contrato (DDC) deverão prever a exigência de aplicação e cumprimento
deste Plano de Mitigação.
O Planejamento Ambiental deve ser realizado como primeira atividade após a assinatura
do contrato com a empresa construtora e atualizado permanentemente, inclusive com a
participação da equipe de supervisão ambiental / UGP / SEMPE.
A empresa construtora deverá, 15 (quinze) dias consecutivos após a assinatura do
Contrato, apresentar à supervisão ambiental um detalhamento do plano de execução deste Plano
de Mitigação, no formato de um Plano de Controle Ambiental de Obras, com base: (i) no projeto
executivo elaborado; (ii) nas diretrizes gerais constantes do mesmo; (iii) nos programas
constantes nos estudos ambientais; (iv) nas medidas constantes das Licenças de Instalação –
LI’s; (v) nas Políticas e Salvaguardas Ambientais do BID. Este detalhamento deverá conter,
mas não se resumir:
•

As medidas adotadas, ou a serem adotadas, para cumprimento das exigências e
condicionantes de execução de obras constantes dos estudos ambientais, de eventual
Autorização do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional – IPHAN e da Licença de
Instalação – LI;

•

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

•

A aquisição de substâncias minerais (pedras, areias e argilas) de mineradores que
possuam áreas legalizadas quanto aos aspectos extrativistas e ambiental, e que
desenvolvam planos de controle ambiental em seus empreendimentos. Não adquirir
materiais pétreos provenientes de lavras clandestinas.
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•

O planejamento ambiental das obras a serem executadas, prevendo-se: (i) um Plano
Global; e (ii) Plano Detalhado para o período de 4 meses. Nesses planos deverão
constar:
o Os métodos de construção propostos para cada tipo de intervenção;
o O planejamento de sua execução;
o Os principais aspectos ambientais a serem considerados e as principais medidas
construtivas a serem adotadas;
o As interferências previstas com redes de infraestrutura e a articulação com as
concessionárias de serviços públicos com vistas à sua compatibilização /
solução;
o A articulação com os programas ambientais previstos no Plano de Mitigação

O início das obras só será autorizado pelo Coordenador Geral da UGP/SEMPE, após parecer
favorável da Supervisão Ambiental sobre o Plano Ambiental acima detalhado e que deverá ser
reavaliado mensalmente. A reunião mensal de planejamento ambiental deve ter como pauta,
em geral:
•

Apresentação, pela construtora, do planejamento da construção para o mês seguinte, de
forma global;

•

Apresentação, pela construtora, dos serviços a serem executados no mês seguinte, de
forma detalhada;

•

Discussão, entre o responsável ambiental da construtora, o coordenador ambiental da
UGP/SEMPE e a supervisão ambiental, sobre os aspectos ambientais relevantes
relacionados ao planejamento da construção, para o mês seguinte;

•

Discussão dos aspectos ambientais relevantes relacionados aos serviços a serem
executados no mês seguinte, de forma detalhada, com o estabelecimento de diretrizes e
recomendações a serem seguidas pela construtora e que serão alvo de controle, no
período, pela supervisora ambiental;

•

Discussão das eventuais não-conformidades observadas no mês anterior, cobrança das
medidas tomadas para saná-las e eventual determinação de outras a serem tomadas;

•

Outros assuntos relacionados, tais como a situação do licenciamento e fiscalização pelo
órgão ambiental, andamento de outros programas ambientais específicos, etc.
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A realização dessa reunião mensal, que deverá ser objetiva, possibilita não apenas o
planejamento adequado dos trabalhos de implantação das obras, como também verificar o
cumprimento desse planejamento, em um horizonte de tempo que permita ao Gerenciamento
Ambiental estar sempre à frente das atividades da construção, podendo, dessa forma, atuar
preventivamente na conservação do meio ambiente.
Supervisão Ambiental de Obras
A supervisão ambiental de obras será realizada por empresa contratada pela SEMPE/UGP,
juntamente com um consultor individual ambiental da SEMPE/UGP, que terão função de
acompanhar as ações de licenciamento ambiental e de execução dos planos ambientais da obra.
Para tanto, a empresa de supervisão ambiental de obras da SEMPE/UGP disponibilizará
profissionais que serão responsáveis pelo acompanhamento do cumprimento dos requisitos
técnicos e ambientais que constam do contrato de execução da obra. Esses profissionais serão
responsáveis por verificar e atestar que todas as atividades relativas ao meio ambiente
envolvidas na construção estão sendo executadas dentro dos padrões de qualidade ambiental
recomendados nas especificações de construção e montagem, nas licenças ambientais
expedidas e no Plano de Mitigação. Com o acompanhamento da equipe de fiscalização de obras
da SEMPE/UGP.
A supervisão ambiental da SEMPE/UGP deve trabalhar em coordenação permanente com os
demais integrantes da fiscalização de obras da SEMPE/UGP, executando inspeções técnicas
nas diferentes frentes de obra ou atividades correlatas em desenvolvimento.
À Supervisão Ambiental cabe:
•

Acordar, aprovar e revisar o planejamento ambiental de obras, por meio de reuniões
quinzenais com a coordenação ambiental do projeto e com os responsáveis ambientais
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
subprogramas ambientais a elas ligados;

•

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

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 ambiental;

•

Avaliar as atividades das equipes ambientais 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 ambientais, ou seja, na situação de
configuração de não-conformidades significativas e não resolvidas no âmbito das
reuniões quinzenais de planejamento, sanção 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.

Cabe aqui destacar que o processo de paralisação de obras deve ser considerado como último
recurso, visto que a própria paralisação poderá acarretar diversos impactos ambientais, devendo
ser alvo de grande discussão pelo envolvidos.
•

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

•

Preparar e apresentar mensalmente relatórios de supervisão ambiental ao
CONTRATANTE e às entidades financiadoras nacionais e internacionais.

Relatórios Ambientais Durante a Construção
Durante a execução das obras, o acompanhamento dos aspectos ambientais deve ser realizado
por meio de uma série de relatórios de periodicidade mensal. Esses relatórios devem
contemplar, de um lado, as realizações quantitativas nos aspectos ambientais, permitindo a
medição e o pagamento correspondente à empresa construtora. Por outro lado, devem apontar
as medidas adotadas para cumprimento das demais exigências do licenciamento, possibilitando
o acompanhamento por parte do CONTRATANTE e do órgão licenciador.
Elaborado por VANESSA AZEVEDO PACHECO DE SOUZA
Consultora Individual – Arquiteta e Urbanista
CAU A 94.101-8

20

A empresa Supervisora de obras, inclusive ambientais, deverá subsidiar a UGP das informações
que constituirão os Relatório Ambientais. Caberá a UGP administrar o contrato da empresa
Supervisora, solicitar os relatórios e revisar/consolidar o Relatório Ambiental, no caso das obras
de acessibilidade.
Os relatórios para acompanhamento devem ter, sempre que possível, registros fotográficos da
evolução da obra e das medidas e programas ambientais, servindo, posteriormente, aos demais
programas constantes do Plano de Mitigação.
Os relatórios a serem enviados ao BID devem ter a periodicidade trimestral, porém, deverão ser
produzidos com base nos relatórios mensais de acompanhamento das obras. Os relatórios serão
produzidos pela Supervisora, com avaliação/revisão e aprovação da UGP, antes de serem
encaminhados.
5.3.3. Atividades de Planejamento Ambiental de Obras
A execução de obras envolve uma sequência de atividades no campo que, dependendo da
natureza do terreno e do padrão de uso urbano, podem ter impactos variáveis sobre o meio
ambiente.
Desta forma, é necessário o acompanhamento e fiscalização das obras pela UGP/SEMPE,
visando diminuir os transtornos das obras públicas para a coletividade, verificando o
cumprimento de medidas de proteção ao canteiro de obras e a vizinhança, executando inspeções
das edificações vizinhas, demolições e remoções, drenagem urbana, pavimentação e obras
complementares de urbanização além de medidas de controle do bota-fora, detalhamento da
sinalização de advertência a ser implantada, entre outros procedimentos.
O planejamento ambiental deve ser realizado logo ao início do contrato com a empresa
construtora e atualizado permanentemente. Este planejamento deverá ter, como característica
relevante, a análise prévia do dia-a-dia das obras.
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Equipe da Construtora
A construtora deve possuir uma equipe composta por um responsável pelas ações
socioambientais, pelo planejamento, acompanhamento e controle ambiental das obras, sendo o
representante da Construtora na articulação e relacionamento com a supervisão ambiental de
obras e com a equipe de fiscalização da UGP/SEMPE. Se necessário, deverão ser alocados
auxiliares para as atividades de campo. Esta equipe será também responsável pela
autofiscalização da Construtora, bem como atender às demandas provenientes da empresa
Supervisora Ambiental de Obras da UGP/SEMPE.
Contratação de Pessoal
Durante o cadastro e seleção de pessoal, é recomendado que seja dada prioridade aos
trabalhadores da região da área de influência da obra. Esta é uma boa prática para que haja
convergência entre a dinâmica de negócios e contratações geradas pela obra e os déficits de
emprego e geração de renda local.
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 muitos interessados se desloquem para o local, sem que preencham os
requisitos necessários.
Os responsáveis pela obra deverão passar aos trabalhadores informações corretas sobre a obra,
em especial no que se refere à temporalidade dos serviços.
Quanto às adversidades diretas aos trabalhadores na obra, devem ser cumpridas as normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especificamente quanto à proteção do trabalhador
e do ambiente de trabalho.
Requerimentos Ambientais para Qualificação Técnico Profissional
O Dados da Licitação (DDL) deverá estabelecer os requisitos ambientais mínimos a
serem atendidos:
•

Qualificação técnica profissional ambiental, com base em experiência comprovada na
execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto da licitação. A
comprovação deve ser feita por meio de atestado emitido por pessoa jurídica, de direito
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público ou privado, acompanhado de registro junto ao respectivo Ordem de Classe,
quando couber.
Acrescente-se que o Contrato deverá prever que a Empresa terá por obrigação aplicar e
cumprir o Plano de Controle Ambiental de Obras e o Plano de Mitigação, incluindo cláusulas
de penalização financeira.

5.3.4. Atividades da Fase de Obras
A seguir, serão apresentados os subprogramas que deverão ser observados durante as fases de
construção, de forma a dar sustentabilidade ambiental às obras.
Ressalta-se que os subprogramas a seguir foram desenhados levando-se em conta a realidade
da área onde ocorrerão as obras e os projetos a serem implantados, sendo que eventuais questões
aqui não previstas deverão ser alvo de discussão entre a UGP/SEMPE, a Supervisão Ambiental
e as empreiteiras contratadas, de forma a definir procedimentos adequados para tais casos, e, se
necessário, construir novos subprogramas para serem incorporados ao PM / PCAO.
Subprograma da Implantação, Operação e Encerramento de 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:
•

O local deve ser de fácil acesso, livre de inundações, ventilado e com insolação
adequada;

•

O desmatamento deverá ser mínimo, procurando-se preservar a árvores de grande porte;

•

Dever-se-á escolher locais onde não serão necessários grandes movimentos de terra.

A construtora deve construir mecanismos adequados e 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 -
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Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NBR–1367 (Áreas de Vivência em Canteiros de
Obras), para permanência de trabalhadores nos canteiros de obras, além dos requisitos
ambientais a seguir apresentados.
A localização do canteiro deverá ser licenciada pelo competente órgão de meio ambiente,
conforme a legislação vigente. A escolha dos locais para implantação do canteiro deve contar
com a participação direta da UGP, para propiciar a integração dessas instalações com a
infraestrutura existente. 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,
concessionárias de água, esgoto, energia elétrica, telefone, etc., para qualquer intervenção em
suas áreas e redes de atuação, face à implantação do canteiro de obras.
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 preestabelecidos
e submetidos à aprovação da fiscalização ambiental, e deverá obter a anuência do órgão de
trânsito, caso necessário.
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 execução
da obra, caracterizada essencialmente por canteiro de obras, deverá ser removida, exceto nos
casos em que essas estruturas forem aproveitadas na fase de operação do sistema, pelo
CONTRATANTE ou pela comunidade.
Não será permitido o abandono da área de canteiro sem recuperação em consonância com o
entorno, 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.

Elaborado por VANESSA AZEVEDO PACHECO DE SOUZA
Consultora Individual – Arquiteta e Urbanista
CAU A 94.101-8

24

Documentação fotográfica, retratando a situação original das áreas do canteiro 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 quando necessário, de forma
a garantir a estabilidade do terreno, dotando as faixas de obras de uma proteção permanente.
Subprograma de Achados Fortuitos
Procedimentos Recomendados:
•

Eventuais treinamentos com os trabalhadores para identificação e respeito a potenciais

bens arqueológicos e/ou históricos, que, quando necessários, deverão ser ministrados sob
responsabilidade da UGP/SEMPE.
•

Registro dos sítios arqueológicos eventualmente identificados durante as obras no

Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN.
•

Curadoria e análise, por arqueólogo, de eventuais bens arqueológicos coletados.

•

Síntese e interpretação dos dados obtidos.

Eventuais achados arqueológicos deverão ser relacionados em um relatório ao final das obras,
no qual deverão estar contempladas todas as atividades realizadas, com os respectivos registros
e documentação escrita e fotográfica.
Sítios arqueológicos eventualmente localizados deverão ser imediatamente registrados no
IPHAN e os serviços de resgate arqueológico deverão ser providenciados imediatamente após
a localização de um sítio arqueológico. A metodologia de resgate a ser utilizada deverá ser
apresentada ao IPHAN, antes de qualquer atividade.
Devem ser seguidas todas as diretrizes do IPHAN apresentadas pelo órgão a fim de se permitir
as intervenções em área de interesse histórico com a presença de patrimônio histórico
identificado.
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Subprograma de Elaboração do Plano de Gerenciamento de Riscos – PGR
O Plano de Gerenciamento de Riscos 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 ambientais. 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
Ambiental, que envolve: (i) identificação, (ii) avaliação, (iii) gerenciamento e (iv) comunicação
de riscos ao ambiente e à saúde pública. A Análise de Risco Ambiental deverá ser realizada
seguindo os padrões adotados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM. Como
sugestão de aprofundamento nos padrões de Análise de Risco Ambiental, indica-se a utilização
do modelo do último Manual de Orientação para a Elaboração de Estudos de Análise de Risco
da CETESB/SP.
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.
Elaborado por VANESSA AZEVEDO PACHECO DE SOUZA
Consultora Individual – Arquiteta e Urbanista
CAU A 94.101-8

26

Deverão ser considerados dois fatores de risco principais:
•

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

•

Riscos ambientais não antrópicos.

Todos os itens constantes no 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).
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.
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. 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 UGP/SEMPE.
Subprograma de elaboração do 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 da obra

•

Glossário de Termos

•

Descrição Sucinta dos Riscos Presentes no local (canteiro, frente de trabalho, estrutura
operacional, etc.)
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•

Níveis de Emergência

•

Estrutura Organizacional, incluindo contatos e quem deve ser acionado em ordem de
acionamento

•

Ponto de Encontro e Alarmes de Emergência

•

Participantes Externos do Plano, com contatos telefônicos

•

Procedimentos Gerais

•

Quadro Resumo dos Participantes do PAE

•

Procedimentos Emergenciais

•

Procedimentos Emergenciais em Caso de Animais Feridos

•

Sistemática de Treinamento.

Esses procedimentos deverão ser entregues para serem analisados e aprovados pela
UGP/SEMPE. O PAE deve ser de conhecimento de todos os trabalhadores locais e deve ficar
em local acessível para referência rápida; cabendo a supervisão ambiental fiscalizar se os
trabalhadores foram treinados com os procedimentos do PAE e se o mesmo está atualizado e
disponível.
Subprograma de Educação Ambiental dos Trabalhadores e Código de Conduta na Obra
Deve-se implementar ações de educação ambiental no âmbito da obra, de forma a ensinar,
mostrar, conscientizar e prover as ferramentas necessárias para que os trabalhadores, inspetores
e gerentes envolvidos na obra possam cumprir todas as medidas de proteção ambiental e social
planejadas para a construção.
Essas ações devem cobrir todos os tópicos socioambientais, exigências e problemas potenciais
do início ao término da construção. O método deve contemplar a utilização de uma apresentação
sucinta, objetiva e clara de todas as exigências e restrições ambientais e sociais e das
correspondentes medidas de proteção, restauração, mitigação e corretivas, no campo.
Deve ser apresentado em linguagem acessível aos trabalhadores, eventualmente com conteúdo
e formatos de comunicação diferenciados, conforme a características de cada grupo.
A educação ambiental é de responsabilidade das construtoras. As atribuições dos responsáveis
pelas ações de gestão ambiental devem ser descritas de forma a enfatizar suas responsabilidades
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e autoridade. As responsabilidades de cada trabalhador e sua respectiva especialidade devem
ser definidas de forma objetiva.
O treinamento nas relações com o meio ambiente e com a comunidade deve ser oferecido a
todos os trabalhadores, antes do início das obras. Trabalhadores contratados após o início das
obras devem receber o treinamento o mais breve possível, antes do início de suas participações
nas obras.
Um dos principais impactos que deve ser gerenciado é o contato entre os trabalhadores das
construtoras e a comunidade local, além do comportamento desses trabalhadores frente ao
ambiente.
Deve ser requerido dos trabalhadores o cumprimento das normas de conduta e a obediência a
procedimentos de saúde e de diminuição de resíduos, nas frentes de trabalho, canteiros, faixa
de domínio e estradas de serviço, como os relacionados a seguir:
•

Não devem ser permitidas, em nenhuma hipótese, a caça, a comercialização, a guarda
ou maus-tratos a qualquer tipo de animal silvestre ou urbano. A manutenção de animais
domésticos deve ser desencorajada, uma vez que, frequentemente, tais animais são
abandonados nos locais de trabalho ou residência ao término da obra.

•

Não é permitida a extração, comercialização e manutenção de espécies vegetais nativas.

•

Caso algum animal silvestre ou urbano seja ferido em decorrência das atividades da
obra, o fato deve ser notificado ao responsável pela gestão ambiental da construtora e
este informará a empresa Supervisora Ambiental de obras e a equipe de fiscalização de
obras da UGP/SEMPE. Procedimentos específicos devem ser apresentados no PAE,
incluindo eventuais acionamentos de veterinários.

•

O porte de armas brancas e de fogo é proibido em alojamentos, canteiros e demais áreas
de obra. Apenas o pessoal da segurança, quando devidamente habilitado, pode portar
armas de fogo. As construtoras devem assegurar o necessário treinamento do pessoal da
segurança.

•

Equipamentos de trabalho que possam eventualmente ser utilizados como armas (facão,
machado, motosserra, etc.) devem ser recolhidos diariamente, permanecendo em área
de acesso restrito.

•

É proibida a venda, manutenção e consumo de bebidas alcoólicas nas áreas de obra.
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•

Os trabalhadores devem obedecer às diretrizes de geração de resíduos e de saneamento.
Assim, deve ser observada a utilização de sanitários e, principalmente, verificado o nãolançamento de resíduos no ambiente, tais como recipientes e restos de refeições ou
materiais descartados na manutenção de veículos e equipamentos.

•

Os trabalhadores devem se comportar de forma adequada no contato com a população,
evitando a ocorrência de brigas, desentendimentos e alterações significativas do
cotidiano da população local.

•

O uso de drogas ilegais, no âmbito dos canteiros, deve ser expressamente proibido e
reprimido.

•

Os trabalhadores devem ser informados dos limites de velocidade de tráfego dos
veículos e da proibição expressa de tráfego em velocidades que comprometam a
segurança das pessoas, equipamentos, animais e edificações.

•

Devem ser proibidos a permanência e o tráfego de carros particulares, não vinculados
diretamente às obras, nos canteiros ou áreas adjacentes.

•

Todos os trabalhadores devem ser informados sobre o traçado, configuração e restrições
às atividades construtivas na faixa de obras. Outros assuntos a serem abordados incluem
os limites das atividades de trabalho, atividades de limpeza e nivelamento, controle de
erosão e manutenção das instalações, cercas, separação do solo superficial do solo
escavado, bermas e programa de recuperação, após o término das obras. Devem ser
descritos o uso público e privado dos acessos, bem como as atividades de manutenção
dessas áreas.

•

Todos os trabalhadores devem ser informados sobre os procedimentos de controle para
prevenir erosão do solo dentro dos limites e adjacências da faixa de obras, providenciar
recuperação das áreas alteradas e contribuir para a manutenção em longo prazo da área,
propiciando o restabelecimento da vegetação.

•

Todos os trabalhadores devem ser informados que nenhuma planta pode ser coletada,
nenhum animal pode ser capturado, molestado, ameaçado ou morto. Nenhum animal
pode ser tocado, exceto para ser salvo.

•

Todos os trabalhadores devem ser orientados quanto ao tipo, importância e necessidade
de cuidados, caso recursos culturais, restos humanos, sítios arqueológicos ou artefatos
sejam encontrados parcial ou completamente enterrados. Todos os achados devem ser
imediatamente relatados ao responsável pela gestão ambiental, para as providências
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cabíveis e a frente de obra deve ser paralisada para a devida remoção do material, por
profissionais habilitados para tanto.
•

Todos os trabalhadores devem implementar medidas para reduzir emissões dos
equipamentos, evitando-se paralisações desnecessárias e mantendo os motores a
combustão funcionando eficientemente.

Subprograma de Gestão de Segurança, Higiene, Medicina, Vivência e Meio Ambiente do
Trabalho.
Os cuidados com a Segurança, a Higiene e a Saúde Ocupacional das pessoas que trabalharem
na implantação deste Programa não estarão 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 eventuais subcontratadas 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.
Esta implica na obrigatoriedade do cumprimento dos termos de Acordos Coletivos de Trabalho
firmados pelo SINDUSCON/MA – Sindicato da Indústria da Construção Civil do estado do
Maranhão.
Deverão também ser estabelecidos ao longo do processo, de forma bem clara, a periodicidade,
os pontos, os indicadores e os métodos de controle durante a implantação deste subprograma.
Generalidades
Normas Auxiliares ou Complementares
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A observância das prescrições deste documento não desobriga a contratada do cumprimento
integral da Legislação Brasileira relativa à Segurança e Saúde do Trabalho, em especial o
atendimento à Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e suas Normas Regulamentadoras,
legislações estaduais, municipais e suas instruções técnicas em vigor, bem como àquelas que
versarem sobre o assunto e passarem a vigorar após a contratação do serviço.
Validade / Aplicação das Normas
Para todos os prestadores de serviços contratados pela CONTRATADA para execução da obra.
Definições
•

ASO – Atestado de Saúde Ocupacional.

•

CA – Certificado de Aprovação.

•

CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.

•

CONTRATADA – empresa executora

•

EPI – Equipamento de Proteção Individual.

•

PCMSO – Programa de Controle de Saúde Ocupacional.

•

PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

•

PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho

•

PT – Permissão De Trabalho.

•

SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho

Requisitos
Responsável por Assuntos de Segurança, Saúde e Meio Ambiente.
A contratada deverá designar formalmente, isto é, por meio de carta, fax ou e-mail, um
empregado que será o responsável por assuntos Segurança, Higiene e a Saúde Ocupacional
e que esteja apto a tal.
Condições Legais
A empresa contratada deverá apresentar, à Comissão Gestora do Contrato, para liberação da
AS – Autorização de Serviços, os seguintes documentos:
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•

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

•

Cópia dos Atestados de Saúde Ocupacional de cada empregado que irá trabalhar na
obra;

•

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;

•

Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho;

•

Ficha Cadastral para empregados da Contratada acompanhada de cópia da ficha registro
de empregado;

•

Procedimento de Saúde Ocupacional Permissão de Trabalho.

Ruído Excessivo
Todas as pessoas que trabalharem em ambiente com ruídos excessivos deverão ter avaliação de
saúde que inclua audiometria (validade de doze meses) e contar com os EPIs apropriados.
Proteção Respiratória
Todas as pessoas que trabalharem na obra e que necessitarem fazer uso de equipamentos de
proteção respiratória adequados ao nível de proteção necessário, (inclui qualquer tipo de
máscara) deverão ter avaliação de saúde que inclua espirometria (validade de doze meses).
Operação de Máquinas Móveis
Todas as pessoas que trabalharem na obra, realizando atividades com utilização de máquinas
móveis (empilhadeiras, tratores, caminhões, carretas, guindastes, guinchos e similares) e/ou
motoristas deverão obrigatoriamente apresentar os seguintes exames médicos complementares:
•

Avaliação da acuidade visual (renovado a cada 2 anos);

•

Teste ergométrico (renovado a cada 2 anos);

•

Eletroencefalograma inicial;

•

Audiometria (renovação anual).

Para todo Procedimento de Saúde Ocupacional deverá ser apresentada cópia dos Atestados de
Saúde Ocupacional – ASO dos empregados, com especificação clara dos exames realizados e
seus resultados.
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Veículos
Nas carrocerias de veículos será permitido transporte de equipamentos, ferramentas e/ou
materiais usados na execução da obra/serviços. Não será permitido transporte de pessoas em
suas carrocerias.
Os veículos deverão ser necessariamente conduzidos por pessoa legalmente habilitada e estar
em boas condições, de acordo com a Legislação aplicável.

Equipamentos de Proteção Individual
Compete à Contratada fornecer gratuitamente aos seus empregados os EPI’s de uso permanente
e básicos (capacete de segurança, sapatos de segurança e óculos de segurança) assim como
outros EPI’s que se fizerem necessários de acordo com a natureza dos serviços. O EPI a ser
utilizado em tarefas da contratada deverá basear-se na NR 6 da Portaria 3214/78 da Secretaria
de Trabalho e Emprego.
O controle de entrega de EPI individual deve ser devidamente atualizado e mantido em posse
da contratada, ficando à disposição da Fiscalização da UGP/SEMPE, e eventuais fiscalizações
dos órgãos competentes.
É de responsabilidade da contratada a fiscalização do uso dos EPI’s adequados pelos seus
empregados, bem como o treinamento dos mesmos sobre seu uso, guarda e conservação.
Todos os EPI’s distribuídos deverão possuir CA, e cópias desses documentos deverão ser
mantidas no canteiro da Contratada, ficando à disposição para Fiscalização da Equipe
Ambiental da Construtora e eventuais verificações dos órgãos competentes.
A Fiscalização poderá fazer, aleatoriamente, verificações da qualidade e das condições dos
EPI’s, retirando de uso aqueles que forem reprovados, ficando a contratada na obrigação de
repô-los sem ônus aos empregados. Os EPI’s eventualmente retirados de uso serão inutilizados
e entregues à contratada para correta disposição final.
Os capacetes devem ter, obrigatoriamente, a identificação explícita da Contratada.
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Todos os calçados de segurança devem ter componentes metálicos contra queda de materiais,
exceto nos trabalhos em eletricidade, onde os calçados deverão atender normas técnicas
específicas.
O protetor auricular usado deve ser o tipo concha, e salvo nas aplicações de proteção
combinada, o protetor auricular descartável poderá ser permitido.
Todo e qualquer EPI definido como descartável terá sua utilização limitada à no máximo um
dia, ou, em caso de deterioração e/ou contaminação imediata, à no máximo um único uso,
devendo ser descartado em seguida. Não é permitida, aos empregados da Contratada, a
utilização de EPI’s que não sejam fornecidos por esta e/ou a utilização de EPI’s de qualquer
espécie já descartados.
Uniformes
A empresa contratada deve obrigatoriamente fazer o uso de uniformes, preferencialmente
padronizados (cor, identificação da Contratada). A Contratada deve manter em estoque no
Canteiro de Obras pelo menos uma troca de uniforme para cada empregado. Os uniformes
deverão ser trocados e lavados no mínimo 2 vezes por semana.
Preferencialmente, os uniformes deverão ser higienizados por empresa especializada, contudo,
desde que haja condições para tanto, os uniformes poderão ser lavados pelos próprios usuários.
Uniformes utilizados em locais com possibilidade de contaminação química e/ou biológica não
poderão ser lavados pelo próprio usuário, devendo ser obrigatoriamente higienizados por
empresa especializada ou devidamente descartados.
Canteiro de Obras
A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização da UGP/SEMPE, uma planta do canteiro
de obras considerando todas as construções de apoio necessárias, bem como um projeto ou
descritivo de como serão executadas estas edificações, com especificações dos materiais (civil,
mecânica, elétrica).
Alimentação
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É terminantemente proibida a alimentação dos empregados nas frentes de obras ao relento ou
em viaturas e veículos de serviço.
É obrigatório o fornecimento a todos os trabalhadores, alojados e não alojados, café da manhã
(2 pães franceses com manteiga ou margarina, 400 ml de café e/ou café com leite), almoço e
lanche com café e/ou café com leite às 15:00h.
É obrigatório o fornecimento de jantar a todos os trabalhadores alojados e aos que fizerem
2(duas) ou mais horas extras. Os trabalhadores deverão ter a sua disposição água fresca e
própria para consumo em todas as frentes de obra e locais de trabalho.
Depósito de Materiais
A empresa contratada deverá indicar na planta de implantação, as áreas destinadas aos depósitos
de materiais a serem utilizados na obra quer sejam edificados ou não.
Os materiais a serem empregados na construção de obras civis ou de instalações devem ser
arrumados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas, a circulação de materiais, o acesso
aos equipamentos de combate a incêndio, não obstruir portas e/ou saídas de emergência e não
provocar sobrecargas em paredes ou lajes, além dos previstos em seus dimensionamentos.
Em pisos elevados os materiais não devem ser empilhados a uma distância de suas bordas
menor que a equivalente à altura da pilha, a não ser que existam paredes ou elementos
protetores. Tubos, vergalhões, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande
comprimento ou dimensão devem ser arrumados em camadas, com espaçadores e peças de
retenção, separados de acordo com o tipo de material e a bitola das peças. As madeiras retiradas
de andaimes, tapumes, formas e escoramentos devem ser empilhadas, depois de retirados ou
rebatidos, os pregos, arames e fitas de amarração.
Os recipientes de gases para solda devem ser transportados e armazenados adequadamente,
obedecendo-se às prescrições quanto ao transporte e armazenamento de produtos inflamáveis.
Os materiais tóxicos, inflamáveis ou explosivos, devem ser armazenados em locais isolados,
apropriados e sinalizados/identificados, de acordo com a Legislação vigente. Deverão ser
mantidos inventários à disposição da fiscalização da UGP/SEMPE.
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Sinalização/Isolamento de Área
As instalações da contratada deverão estar sinalizadas para:
•

Identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras;

•

Indicar as saídas por meio de dizeres e/ou setas;

•

Manter comunicação através de avisos, cartazes ou similares;

•

Advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis das
máquinas e equipamentos;

•

Advertir quanto a risco de queda;

•

Alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI, específico para a atividade executada,
com a devida sinalização e advertência próximas ao posto de trabalho;

•

Identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos na obra;

•

Advertir contra risco de passagem de trabalhadores onde o pé-direito for inferior a
1,80m (um metro e oitenta centímetros);

•

Identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e
radioativas.

Para toda e qualquer atividade realizada fora do canteiro de obras é necessário isolamento
adequado para evitar o acesso de pessoas não envolvidas à área de trabalho, bem como sinalizar
aos motoristas de veículos diversos. Deverão ser providenciados através de pedestais de
isolamento de área, construídos em material que facilite o transporte a serem utilizados em
conjuntos com fitas zebradas ou telas para demarcação. O fornecimento do material de
isolamento é de responsabilidade da contratada.
Proteção Contra Incêndio
A empresa contratada obriga-se a dotar o canteiro de obras dos equipamentos necessários para
combate a princípios de incêndios, de acordo com a Legislação Estadual e Federal vigente.
Todos os empregados locados no canteiro de obras devem ser treinados na correta utilização
dos equipamentos portáteis de combate a princípios de incêndios, bem como a respeitar os
locais destinados exclusivamente a estes equipamentos, não obstruindo passagens e acesso aos
mesmos.
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Ordem e Limpeza
As instalações da contratada devem se apresentar organizadas, limpas e desimpedidas,
notadamente, nas vias de circulação, passagens e escadarias.
Entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regularmente coletados e removidos. Por
ocasião de sua remoção, devem ser tomados cuidados especiais, de forma a evitar poeira
excessiva e eventuais riscos.
É proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do canteiro de obras. É
proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do canteiro de
obras.
Fiscalização
Supervisão Ambiental de Obras fará inspeções a qualquer momento, sendo proibido o aviso
prévio, nos locais onde a Contratada execute serviços.
Eventuais irregularidades constatadas, pela fiscalização e/ou preposto, deverão ser objeto de
providências por parte da contratada, que deverá implementar as correções, observados os
instrumentos previstos neste documento.
A Supervisão Ambiental de Obras irá suspender qualquer trabalho em que se evidencie risco
iminente, ameaçando a segurança do pessoal, equipamentos ou meio ambiente. As suspensões
dos trabalhos motivados por condições de insegurança não eximem a contratada das obrigações
e penalidade das cláusulas dos contratos referentes a prazos e multas.

Reuniões de Segurança
O empregado da contratada, responsável pelo SESMT deverá, obrigatoriamente, participar de
reuniões periódicas sobre Segurança e Meio Ambiente, a serem marcadas pela Supervisão
Ambiental de Obras.
Mensalmente, as Contratadas deverão enviar para fiscalização as seguintes informações, para
fins de estatística:
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•

Número de horas/homens trabalhadas (incluindo horas extras);

•

Número de dias perdidos;

•

Número de dias debitados;

•

Número de acidentes com afastamento típico;

•

Número de acidentes sem afastamento típico.

•

Treinamentos

Todos os empregados deverão receber treinamentos admissionais e periódicos, visando a
garantia da execução de suas atividades com segurança.
Elaboração e Apresentação do Plano
Na Elaboração do Plano de Gestão de Segurança, Higiene, Medicina, Vivência e Meio
Ambiente do Trabalho a Contratada deverá definir, em conjunto com a Supervisão Ambiental
de Obras, os formulários e checklist que serão utilizados na avaliação das condições
estabelecidas no Plano para as condições de ambiente e de segurança de locais de trabalho e
equipamentos.
O Contratado deverá apresentar o Plano de Gestão de Segurança, Higiene, Medicina, Vivência
e Meio Ambiente do Trabalho, observado o prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos após a
assinatura do Contrato.
A análise e aprovação do Plano de Gestão de Segurança, Higiene, Medicina, Vivência e Meio
Ambiente do Trabalho deverá ser feita pela Supervisão Ambiental de Obras da UGP/SEMPE,
devendo ser implantado no início da obra. A emissão da Ordem de Serviços das obras de
acessibilidade está condicionada a apresentação e aprovação do citado Plano.

Subprograma de 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
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ambiente. Durante a execução das obras, é prevista a geração de três tipos de resíduos: sólidos,
efluentes industriais 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. Os resíduos não devem ficar expostos, pois podem atrair
diversos vetores de doença e, eventualmente, servirem como depósitos indevidos de água.
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 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 para ser recolhido por pessoas da
comunidade próxima para a sua posterior reciclagem.
No transporte de entulho e lixo, para impedir 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 considerados 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 específicas;
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IV) Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas específicas.
Efluente das Atividades da Obra
Devem ser adotadas medidas e procedimentos técnicos visando a coleta, o tratamento e a
disposição final dos efluentes líquidos a serem gerados no Canteiro de Obras e demais
instalações industriais e de serviços, associadas à execução das obras, de forma a garantir o
atendimento às disposições legais vigentes, notadamente no tocante aos padrões de lançamento.
Deve ser feito o controle de contaminação de produtos perigosos incluindo o correto
armazenamento de produtos perigosos e a instalação de diques de contenção para incidentes
que resultam em eventuais vazamentos.
Devem ser utilizados dispositivos e/ou elementos de absorção para eventuais vazamentos de
máquinas e equipamentos além de separador de água e óleo nos lavadores de máquinas,
armazenamento adequado do óleo utilizado e destinação final para empresas recicladoras.
Durante as obras pode ocorrer acúmulo de resíduos que venham a tornarem-se depósitos
indevidos de líquidos, fato este que também poderá ocorrer em depressões do terreno. Atenção
especial deverá ser dedicada a esse aspecto, por ser um elemento importantíssimo no controle
da proliferação de mosquitos, sobretudo os vetores de doenças como dengue, zika,
chicungunha, entre outros.
Resíduos Sanitários
Os esgotos do tipo doméstico deverão ser encaminhados diretamente para a rede coletora
municipal. Não existindo infraestrutura, devem ser previstas instalações completas para o
tratamento dos efluentes sanitários e águas servidas por meio de fossas sépticas, ou
equipamento de similar eficiência, atendendo aos requisitos da norma brasileira NBR 7229/93,
da ABNT.
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 (umectação por meio de 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 de resíduos no solo.
Subprograma de Controle de Ruídos
Várias atividades previstas no contexto da implantação das obras poderão gerar alteração dos
níveis de ruído, entre as quais destacam-se aquelas relacionadas à preparação do terreno - corte
de árvores e demolição de edificações, implantação do canteiro de obras, movimentação de
terra, trânsito de caminhões/bota-fora, recebimento de materiais, transporte de pessoal,
concretagem, e outras atividade afins.
O ruído e as vibrações provenientes da execução dessas atividades deverão ser minimizados. É
importante exercer um controle à emissão de ruídos por motores mal regulados ou com
manutenção deficiente. Os silenciadores dos equipamentos deverão receber manutenção
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rotineira para permanecer funcionando a contento. Deve ser evitado o trabalho no horário
noturno (entre 22:00 e 7:00 horas).
Deve ser realizada uma campanha, antes do início das obras, para medição do ruído nos locais
de intervenções, junto aos principais receptores. Deverão ser consideradas as características de
uso dos locais de intervenção, os principais equipamentos previstos nas obras e suas
características de emissão de ruído, com o objetivo de garantir o necessário atendimento à
legislação vigente: CONAMA 1/90, Norma ABNT NBR 10.151 e legislação municipal
correspondente.
Conforme o resultado da avaliação preliminar, deverão ser previstas medidas para minimização
e controle dos níveis de ruído esperados, tais como restrição de horários de operação, tapumes,
etc. As medições de ruído nas áreas próximas às faixas de execução das obras deverão ser
realizadas quando houver grande incidência de reclamações. Estas ações deverão ser aprovadas
pela Supervisão Ambiental de Obras. Os limites de ruído devem atender à norma ABNT NBR
10.151.
Subprograma para Controle de Emissão de Material Particulado
Este tem por objetivo minimizar as emissões atmosféricas provenientes das operações dos
equipamentos e maquinários durante a execução das obras. Está prevista a adoção de práticas
como a aspersão de água nas pilhas de agregados, nas pistas e em cargas que possam liberar
material particulado.
Para evitar a geração de poeira que possa causar incômodos aos usuários das vias e aos
moradores próximos às obras, a(s) construtora(s) deverá(ão) providenciar a irrigação constante
das vias e dos acessos, em períodos secos, sempre que isto se mostrar necessário, mediante a
utilização de caminhões pipas para umectação das vias afetadas, ou utilização de outros
materiais com o mesmo efeito de supressão de material particulado (por exemplo, cloreto de
cálcio, sulfonato de lignina, emulsões asfálticas, e polímeros especiais).
Os caminhões e demais equipamentos só poderão circular em vias públicas com pneus e rodas
devidamente limpos. Caminhões carregados deverão estar devidamente cobertos com lona, de
forma a evitar queda de material.
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Subprograma das Intervenções com Infraestrutura de Serviços
As interferências para instalação das obras envolvem escavação e a necessidade de
compatibilização dos usos do solo e subsolo urbano, propiciando o restabelecimento das
infraestruturas existentes no local com seu estado de conservação e funcionamentos adequados.
Com a implantação das obras há a possibilidade de serem afetadas infraestruturas de
abrangência local, com destaque para o sistema viário. Diversas vias de caráter local serão
afetadas, tornando-se necessário estabelecer alternativas que garantam acessibilidade aos locais
afetados.
Incluem-se ainda entre os itens da infraestrutura local, os sistemas de abastecimento de água e
coleta de esgoto, além de linhas distribuidoras de energia elétrica, gás e telefonia/comunicação.
Deve-se garantir a execução, em tempo hábil, das ações voltadas para a reestruturação das
infraestruturas afetadas, de forma que, quando da entrada em operação das obras projetadas, as
mesmas já estejam adequadas à nova situação, garantindo-se o cumprimento de suas funções.
Procedimentos e Diretrizes
As atividades devem estar alinhadas cronologicamente com o PCAO, e são determinantes para
os editais de contratação das construtoras. As atividades básicas deste programa estão
mencionadas a seguir:
a) Cadastramento físico das infraestruturas afetadas;
b) Discussão com as comunidades usuárias das infraestruturas afetadas;
c) Alinhamento e autorizações com as companhias responsáveis pelos serviços, no caso de
interrupção, desvio ou alteração da infraestrutura;
d) Execução das obras de recomposição previstas.

Subprograma para elaboração do Plano de Gestão do Sistema Viário
Esse Subprograma 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 e funcionários da própria Contratada.
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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.
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:
•

Assegurar que a Gestão do Sistema Viário seja estabelecida, implementada e mantida
de acordo com estes requisitos;

•

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

•

Divulgar para a equipe do contrato seu compromisso com a gestão e com o atendimento
aos requisitos exigidos pela CONTRATANTE, orientando-os por meio dos princípios
e critérios estabelecidos para cada atividade.

O CONTRATADO deverá apresentar o Plano de Gestão do Sistema Viário, observado
o prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos após a assinatura do Contrato.
A análise e aprovação do Plano de Gestão do Sistema Viário deverá ser feita pela
Supervisão Ambiental de Obras da UGP/SEMPE, devendo ser implantado no início da obra. A
emissão da Ordem de Serviço das obras de acessibilidade está condicionada a apresentação e
aprovação do citado Plano.
Requisitos Mínimos para Elaboração
O primeiro passo para a definição do Plano 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: (i) estrutura atual de gestão do transporte (incluindo trânsito e vias
públicas); (ii) modelo de gestão vigente; (iii) legislação municipal para o assunto; (iv)
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mobilização popular existente, (v) mecanismos de participação popular; (vi) relevância dos
problemas de trânsito e circulação.
Com base neste diagnóstico, a contratada deverá apresentar uma estrutura organizacional para
um efetivo gerenciamento do Sistema Viário. 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
Fiscalização da UGP/SEMPE e a 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 UGP/SEMPE 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;

Devem ser previstos estudos e pesquisas de tráfego e dos pontos de maior afluxo de veículos
para subsidiar a implantação do plano anti-congestionamento, vinculando 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 e, em
alguns casos específicos, implantar restrições em acessos próximos no entorno
imediato;

•

Criar indicadores de trânsito anti-congestionamento, e fatores de incômodos para a
coletividade;
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•

Padronização de sinalizações, publicidades e campanhas metropolitanas em conjunto
com a aprovação da Contratante e da Prefeitura;

•

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 executados, mantendo as ruas lavadas
para diminuição da 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, 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.

Monitoramento da Gestão do Sistema Viário
Mensalmente, será realizada reunião entre fiscalização da UGP/SEMPE e a Contratada para
avaliação do planejamento viário em andamento, os serviços a serem executados no mês
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seguinte, discussão de eventuais não-conformidades observadas e medidas tomadas para sanálas e entrega dos relatórios mensais que deverão ser aprovados pela UGP.
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 UGP para o bom andamento do Plano de Gestão
Viária acarretará penalidades, que deverão estar previstas em contrato.
Subprograma de Atividades Construtivas
Este subprograma apresenta os procedimentos básicos que devem ser seguidos durante as
atividades construtivas, está subdividido em Obras Especiais e Obras Comuns.

Obras Especiais
Áreas Urbanas Consolidadas
Nessas áreas, a presença da população obriga a que os procedimentos construtivos sejam
precedidos por um planejamento detalhado, visando minimizar os transtornos às pessoas,
atenuar as dificuldades de uso das vias públicas e do acesso às propriedades privadas, evitar a
remoção da vegetação que compõe a paisagem, maximizar a segurança durante a construção,
minimizar os transtornos nas áreas adjacentes à faixa de obras e assegurar rapidez e eficiência
na construção, restaurando a via no menor prazo possível.
Durante a construção, as vias de tráfego e os acessos às residências devem ser mantidos, exceto
por períodos curtos necessários à recomposição da via. Técnicas de avanço coordenado
(execução intervalada) devem ser usadas para permitir que as interrupções dos acessos sejam
feitas seletivamente e de forma descontínua. A utilização de tapumes, telas de segurança e farta
sinalização visual diurna e noturna é indispensável para a segurança das populações residentes.
Deverá ser seguido o Plano de Gestão do Sistema Viário, apresentado neste Plano de Mitigação.
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Ações de comunicação social, tais como distribuição de folhetos orientativos para as
populações, realização de divulgação das atividades de construção na área e a presença de
agentes de comunicação para contato com os residentes devem ser implementadas, utilizandose todos os meios disponíveis de comunicação com as comunidades.
Havendo necessidade de manejo de redes de serviços públicos, tais como água, luz, gás e
telefone, que, inevitavelmente, resultam em interrupções no fornecimento desses serviços, tal
fato deve ser comunicado à comunidade, com a devida antecedência, sendo que qualquer
manejo só será efetuado na presença de equipes de emergência das concessionárias.
A poeira resultante das atividades deve ser controlada, utilizando aspersão de água por
caminhões-pipa. Os caminhões e demais equipamentos só poderão circular em vias públicas
com pneus e rodas devidamente limpos. Para tanto, a empresa construtora deve prever locais
adequados para aspersão de água e limpeza.

Cruzamento de Vias Urbanas
As obras previstas terão interferências com vias urbanas estruturais. Os cruzamentos dessas
vias devem ser executados obedecendo a projetos específicos para cada caso, em conformidade
com os conceitos básicos estabelecidos nos documentos do Licenciamento Ambiental. Além da
aprovação pela UGP, tais projetos devem ser submetidos à aprovação dos órgãos gestores dos
serviços.
Todos os cruzamentos devem obedecer a alguns princípios básicos, independentemente do
método utilizado para o cruzamento:
•

As escavações ou perfurações devem ser executadas de forma a permitir a continuidade
do fluxo do trânsito;

•

Deve ser providenciada a instalação de sinalização, inclusive noturna, para a segurança
do tráfego, em concordância com as exigências das autoridades responsáveis pela
administração da via cruzada;
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Obras Comuns
Deverão ser seguidas as condicionantes ambientais descritas a seguir.
Abertura da Faixa de Obras
A abertura da faixa de obras envolve trabalhos de limpeza e construção de dispositivos de
controle de erosão e drenagem.
Em hipótese alguma os indivíduos arbóreos ou arbóreo-arbustivos devem ser suprimidos sem
a autorização ambiental para supressão de vegetação.
Os procedimentos convencionais, durante o processo de limpeza, são:
•

As laterais da faixa devem ser claramente delineadas, certificando-se de que não irá
ocorrer nenhuma limpeza além dos seus limites;

•

As árvores a preservar devem ser marcadas com bandeiras, cercas, ou algum outro tipo
de marca, antes de iniciar a limpeza;

•

Vegetação tipo arbustos, matos rasteiros e árvores, depois de devidamente inventariada
(de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente), devem ser
cortados no nível do chão, procurando-se deixar as raízes intactas.

•

As cercas permanentes devem ser refeitas com o mesmo material e nas mesmas
condições que existiam antes da construção;

•

As árvores localizadas fora dos limites da faixa de domínio não devem ser, em hipótese
alguma, cortadas com o objetivo de obter madeira, evitando-se a poda dos galhos
projetados na faixa;

•

A madeira não especificamente designada para outros usos deve ser cortada no
comprimento da árvore e ficar organizadamente empilhada ao longo da delimitação da
faixa, para ser usada como estiva ou para controlar a erosão. As estivas devem ser
necessariamente removidas do trecho, depois que a construção estiver concluída;

•

A madeira não deve ser estocada em valas de drenagem ou dentro de áreas úmidas, a
não ser que as condições específicas do local permitam.
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Abertura de Valas e Escavações
As valas e escavações necessárias à implantação de sistema viário ou sistema de drenagem,
devem ser abertas e preparadas considerando-se as seguintes recomendações:
•

O solo superficial (camada orgânica) e o solo mineral escavado devem ser separados,
durante o processo de escavação, e armazenados separadamente. O solo superficial
orgânico deve ser removido na sua profundidade detectada. Em nenhuma circunstância
o solo superficial poderá ser usado como revestimento de fundo da vala.

•

Para o caso de intervenções em vias consolidadas, deve-se retirar o material do
pavimento para sua reconstituição e o mesmo armazenado e destinado adequadamente
para tratamento e disposição com prazo mais reduzido possível, a fim de não haver o
risco de contaminação ou carreamento do material.

•

Interferências subterrâneas devem ser localizadas, (tubulações e cabos) escavadas
cuidadosamente e identificadas. As autoridades envolvidas (concessionárias, agências)
devem ser notificadas antes do início da operação para que os processos sejam
realizados de acordo com as normativas das instituições.

Limpeza, Recuperação da Faixa de Obras
Os serviços de limpeza e recuperação devem ser executados imediatamente após a conclusão
da obra. Deve ser feita documentação fotográfica, retratando a situação original da faixa,
visando a comparação da situação da área atravessada ou envolvida pela obra, antes e depois
da construção.
Além da restauração definitiva das instalações danificadas pela obra, os serviços devem
englobar a execução de drenagem superficial e de proteção vegetal nas áreas envolvidas, de
forma a garantir a estabilidade do terreno, dotando a faixa de obras de uma proteção
permanente.
A execução dos serviços de drenagem superficial e de proteção vegetal deve obedecer ao
projeto construtivo previamente elaborado e aprovado pela fiscalização das obras.
Deve ser realizada a limpeza completa da faixa de obras e das pistas de acesso, assim como dos
demais terrenos e estruturas de apoio utilizadas nos serviços de construção.
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Os serviços de limpeza devem compreender a remoção de:
•

Pedras, matacões, restos de raízes, troncos de árvores, galhos e demais obstáculos e
irregularidades existentes na faixa e nas pistas, oriundos da execução dos serviços;

•

Fragmentos de equipamentos, ferramentas, embalagens e demais materiais;

•

Sobras de materiais e insumos.

Exceto quando estabelecido de outra forma, devem ser desativados todos os acessos
provisórios, assim como eliminados ou removidos pontes, pontilhões e outras instalações
provisórias utilizadas na execução dos serviços.
Eventuais trabalhos de revegetação devem ocorrer paralelamente aos serviços de recomposição,
logo após o nivelamento do terreno e a recolocação da camada superior de solo orgânico.
As áreas de canteiros de obras que não forem utilizadas para outro fim, posteriormente, devem
ser revegetadas. Os canteiros possuem superfícies como estradas internas e pátios muito
compactados pelo trânsito de máquinas e caminhões. Para a revegetação, inicialmente deve ser
feita uma subsolagem para romper as camadas compactadas das superfícies em pauta.
5.3.5. Inserção do Programa no Cronograma

O Plano de Controle Ambiental, elaborado durante a fase de Planejamento Ambiental deverá
ser implementado logo após a assinatura da respectiva Ordem de Serviço e deverá se manter
ativo durante toda a fase de construção.

5.3.6. Responsável pela Execução/Implementação do Programa
A Implementação deste Programa é responsabilidade da construtora, sendo responsabilidade da
UGP/Supervisão Ambiental de Obras, a verificação da adequada aplicação dos dispositivos
aqui descritos.
5.4. ESTIMATIVA DE CUSTOS
O valor para execução do Plano de Mitigação é R$ 20.177, 04 (vinte mil cento e setenta e sete
reais e quatro centavos).
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O valor estimado para as obras é de R$1.446.820,20 (um milhão quatrocentos e quarenta e seis
mil oitocentos e vinte reais e vinte centavos) e contempla o valor do Plano de Mitigação.
Destaca-se que os valores serão totalmente financiados pelo BID.

5.5. PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
A Prefeitura possui também o Plano Executivo de Comunicação Social, com todas as ações
de comunicação e mobilização a serem executadas pela empresa contratada. Este será
disponibilizado para a executora após a assinatura do contrato.

6. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE
A construtora deverá comprovar a qualidade dos materiais e serviços, quando for o caso,
por meio de ensaios que deverão ser realizados por laboratório de controle tecnológico. A
análise dos resultados dos ensaios permitirá constatar a sua conformidade com as normas,
especificações e projetos. A fiscalização poderá solicitar o ensaio de qualquer material para
dirimir eventuais dúvidas. Materiais e serviços que afetem a segurança estrutural como
compactação de solo, concreto, aço, alvenaria, entre outros, serão obrigatoriamente ensaiados.
Os ensaios deverão ser executados de acordo com as normas da ABNT e INMETRO, e
apresentados em forma de relatório, com tratamento estatístico e resultados conclusivos.
A Construtora deverá prever todas as verificações e inspeções necessárias em seu Plano
da Qualidade e realizá-las a contento. O trabalho de análise consiste em obter dentro da
amostragem utilizada, as informações necessárias relativas às características de interesse dos
materiais (ex: resistência à compressão do concreto aos 7, 14 e 28 dias), que com os devidos
tratamentos estatísticos, através de frequência, desvios, projeções, gráficos, permitem ao fiscal
impugnar os materiais em desacordo com as exigências.
O controle geométrico e topográfico será realizado no campo e escritório, de forma
sistemática, obedecendo rigorosamente a geometria definida no projeto executivo e observando
as especificações, normas técnicas e tolerâncias previstas para cada serviço.
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Antes de cada atividade deverão ser verificadas as locações necessárias tanto no local
específico dos serviços como em locais de segurança, mais afastados, de forma a não perder a
referência uma vez iniciados os serviços. Esta situação é típica de marcação de limites de corte
e outras atividades de terraplanagem.
Dependendo do tipo de obra em execução, a fiscalização poderá ser contínua (controle
total dos serviços), ou descontínua (controle parcial ou inspeção por amostragem). Será
contínua para os serviços especiais que requeiram registros e liberações frequentes. Será
descontínua nos casos de serviços onde a qualidade possa ser facilmente comprovada durante
ou após sua execução e que permita correções sem comprometer sua qualidade final. Os
procedimentos de inspeção, liberação e controle geométrico deverão estabelecer o tipo de
fiscalização, em cada caso.
Todas as atividades deverão ser relatadas em diário de obras, que deverá estar disponível
na obra também para anotações diversas, tanto por parte da Contratada como pela Fiscalização.

7. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
A tarefa de medição das diversas etapas da obra, com vistas à preparação do documento
de Medição, será apoiada pelos levantamentos topográficos, controles geométricos destinados
à obtenção dos quantitativos de obras e serviços executados. Será realizada a verificação
geométrica da execução dos serviços, a verificação dos levantamentos feitos pela Construtora
e a obtenção dos elementos de campo para elaboração das medições além de um levantamento
fotográfico dos serviços executados.

8. RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS
O objeto desta licitação será recebido provisoriamente após vistoria, que deverá ser
realizada por uma Comissão de Fiscalização da SEMPE e da FUMPH, no prazo de até 10 (dez)
dias úteis, contados da data em que a Contratada comunicar, por escrito, a conclusão total do
objeto contratado e desde que a respectiva medição final tenha sido aprovada.
8.1 Termo de recebimento provisório
O Recebimento Provisório será caracterizado pela emissão do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISÓRIO, após a lavratura de ata circunstanciada, contendo a vistoria
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realizada pela Comissão de Fiscalização, a qual deverá expressar a concordância em receber o
objeto provisoriamente, com o conhecimento e assinatura do representante da Contratada.
Os serviços que, a critério da Comissão de Fiscalização que não estejam em
conformidade com as condições estabelecidas no projeto e/ou com as normas técnicas
aplicáveis, serão rejeitados e anotados no Termo de Recebimento Provisório, devendo a
Contratada tomar as providências para sanar os problemas constatados, sem que isso venha a
se caracterizar como alteração contratual e sem prejuízo da aplicação, pela SEMPE, das
penalidades previstas contratualmente.
8.2 Termo de recebimento definitivo
O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO somente será lavrado após
apresentação, por parte da licitante vencedora, dos desenhos “AS BUILT”, se houver
necessidade, e definitivamente aprovados pela SEMPE, desde que o(s) agente(s)
fiscalizador(es) do contrato tenha(m) aprovado a completa adequação do objeto aos termos
contratuais.
O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO será emitido após 90 (noventa) dias do
recebimento provisório, observando o disposto no artigo 69 da Lei nº 8.666/93.
São Luís / MA 13/08/2020

_______________________________________
ROBERTO DA SILVA SOUSA
Especialista em Água e Saneamento – SEMPE/PMSL
Assessor em Planejamento e Obras Civis– UGP/PRCHSL
Mat 506191-1

_______________________________________
João Raphael Medeiros dos Santos
CREA 111181074-5
Consultor Individual em Engenharia Civil
Secretaria de Municipal de Projetos Especiais– SEMPE

A P R O V A D O, em ___ / 08 / 2020.

____________________________________________
GUSTAVO MARTINS MARQUES
Secretário Municipal de Projetos Especiais
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