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MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  

CMP       -       11ª RM 
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA 

(PMB - 1962) 

 
 
 

PORTARIA Nº 003, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018  

 
 

Aprova a Especificações Técnicas para 

Canteiro de Obras sob a Fiscalização 

da PMB (N-PMB.503).  

 
 

O PREFEITO MILITAR DE BRASÍLIA, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 23, inciso LXIII, do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG), aprovado pela 

Portaria nº 816, de 19/12/2003, do Comandante do Exército, resolve: 

Art.1º Aprovar a Especificações Técnicas para Canteiro de Obras sob a 

Fiscalização da PMB (N-Pmb.503que com esta baixa.  

Art.2º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

 

 

 

(Publicado no Adt 002 ao BI Nr 226 - PMB, de 10 de dezembro de 2018) 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

INTENCIONALMENTE EM BRANCO 

 

 



 

 

 

 

ÍNDICE DOS ASSUNTOS 

 

 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES INICIAIS .............................................................. 1-1 

1.1 Generalidades .......................................................................................... 1-1 

CAPÍTULO II - ESPECIFICAÇÕES GERAIS ...................................................... 2-1 

2.1 Canteiro de Obras .................................................................................... 2-1 

3.1 Máquinas, Equipamentos e Ferramentas Diversas .................................. 2-4 

4.1 Controle de Pessoal e Veículos ................................................................ 2-4 

5.1 Controle de Material e Ferramentas ......................................................... 2-5 

6.1 Controle de Documentos e Projetos ......................................................... 2-6 

7.1 Controle De Consumos de Energia e Água .............................................. 2-6 

8.1 Gerenciamento dos Resíduos Sólidos na Obra ........................................ 2-6 

9.1 Áreas de Vivência ..................................................................................... 2-8 

10.1 Equipamentos de Proteção Individual ...................................................... 2-9 

11.1 Escritório da Fiscalização ....................................................................... 2-10 

CAPÍTULO III - DISPOSIÇÕES FINAIS .............................................................. 3-1 



 

1-1 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CANTEIRO DE OBRAS SOB A 

FISCALIZAÇÃO DA PMB (N-PMB.503) 

Capítulo 1  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

1.1 GENERALIDADES 

1.1.1. As presentes especificações visam a padronizar procedimentos 

quanto a instalação, organização e operação de um canteiro de obras sob 

fiscalização da Prefeitura Militar de Brasília. 

 
1.1.2. As presentes especificações encontram amparo legal na seguinte 

legislação em vigor: 

1.1.2.1. Norma Regulamentadora 18 - Condições e meio ambiente de trabalho 

na indústria da construção; 

1.1.2.2. Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 



Especificações Técnicas para Canteiro de Obras (N-PMB.503) 

 

2-1 

 

Capítulo 2  

CAPÍTULO II 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

 

2.1 CANTEIRO DE OBRAS 

2.1.1. Define-se Canteiro de Obras como a área de trabalho fixa e temporária, 

onde se desenvolvem operações de apoio e execução de uma obra. 

 
2.1.2. Deverá ser elaborado pela CONTRATADA e entregue a 

FISCALIZAÇÃO, até o 5º dia útil após a expedição da Ordem de Serviço, projeto de 

canteiro de obras, constando, pelo menos, dos seguintes itens: 

2.1.2.1. Canteiro(s) / containeres / áreas de vivência; 

2.1.2.2. Vias de acesso / circulação de pessoal / veículos; 

2.1.2.3. Áreas de carga e descarga de materiais; 

2.1.2.4. Áreas de estocagem de materiais; 

2.1.2.5. Área de carpintaria, armação, solda; 

2.1.2.6. Outros equipamentos (elevadores, guinchos, geradores e outros); 

2.1.2.7. Redes elétricas, transformadores e outras interferências aéreas; 

2.1.2.8. Edificações vizinhas, recuos, vias, córregos, árvores e outros; 

 
2.1.3. As instalações elétricas provisórias de um canteiro de obras deverão 

ser providenciadas pela CONTRATADA e constituídas de:  

2.1.3.1. Chave geral do tipo blindada de acordo com a aprovação da 

concessionária local, localizada no quadro principal de distribuição.  

2.1.3.2. Chave individual para cada circuito de derivação;  

2.1.3.3. Chave-faca blindada em quadro de tomadas;  

2.1.3.4. Chaves magnéticas e disjuntores, para os equipamentos. 

 
2.1.4. É obrigatória a adoção de medidas que atendam, de forma eficaz, às 

necessidades de prevenção e combate a incêndio para os diversos setores, 

atividades, máquinas e equipamentos do canteiro de obras. 

 
2.1.5. Os canteiros deverão ter equipes de operários organizadas e 

especialmente treinadas no correto manejo do material disponível para o primeiro 

combate ao fogo. 
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2.1.6. O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de: 

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

2.1.6.2. Indicar as saídas por meio de dizeres ou setas; 

2.1.6.3. Manter comunicação através de avisos, cartazes ou similares; 

2.1.6.4. Advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes 

móveis das máquinas e equipamentos. 

2.1.6.5. Advertir quanto a risco de queda; 

2.1.6.6. Alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI, específico para a 

atividade executada, com a devida sinalização e Advertência próximas ao posto de 

trabalho; 

2.1.6.7. Alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de 

materiais por grua, guincho e guindaste; 

2.1.6.8. Identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos na obra; 

2.1.6.9. Advertir contra risco de passagem de trabalhadores onde o pé-direito 

for inferior a 1,80m (um metro e oitenta centímetros); 

2.1.6.10. Identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, 

explosivas e radioativas. 

 
2.1.7. As instalações da carpintaria obedecerão ao que prescreve a NR-18, 

particularmente no que diz respeito a serra circular, que deve atender às 

disposições a seguir: 

2.1.7.1. Ser dotada de mesa estável, com fechamento de suas faces inferiores, 

anterior e posterior, construída em madeira resistente e de primeira qualidade, 

material metálico ou similar de resistência equivalente, sem irregularidades, com 

dimensionamento suficiente para a execução das tarefas; 

2.1.7.2. Ter a carcaça do motor aterrada eletricamente; 

2.1.7.3. O disco deve ser mantido afiado e travado, devendo ser substituído 

quando apresentar trincas, dentes quebrados ou empenamentos; 

2.1.7.4. As transmissões de força mecânica deverão estar protegidas 

obrigatoriamente por anteparos fixos e resistentes, não podendo ser removidos, em 

hipótese alguma, durante a execução dos trabalhos; 

2.1.7.5. Ser provida de coifa protetora do disco e cutelo divisor, com 

identificação do fabricante e ainda coletor de serragem. 
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2.1.8. A dobragem e o corte de vergalhões de aço em obra deverão ser feitos 

sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estáveis, apoiadas sobre superfícies 

resistentes, niveladas e não escorregadias, afastadas da área de circulação de 

trabalhadores. 

 
2.1.9. É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de 

queda de trabalhadores ou de projeção e materiais. 

 
2.1.10. As Operações de Soldagem e Corte a Quente deverão seguir os 

seguintes procedimentos:  

2.1.10.1. As operações de soldagem e corte a quente somente podem ser 

realizadas por trabalhadores qualificados. 

2.1.10.2. O dispositivo usado para manusear eletrodos deve ter isolamento 

adequado à corrente usada, a fim de se evitar a formação de arco elétrico ou 

choques no operador. 

2.1.10.3. Nas operações de soldagem e corte a quente, é obrigatória a utilização 

de anteparo eficaz para a proteção dos trabalhadores circunvizinhos. O material 

utilizado nesta proteção deve ser do tipo incombustível. 

2.1.10.4. Nas operações de soldagem ou corte a quente de vasilhame, 

recipiente, tanque ou similar, que envolvam geração de gases confinados ou semi-

confinados, é obrigatória a adoção de medidas preventivas adicionais para eliminar 

riscos de explosão e intoxicação do trabalhador, conforme mencionado no item 

18.20 - Locais confinados. 

2.1.10.5. As mangueiras deverão possuir mecanismos contra o retrocesso das 

chamas na saída do cilindro e chegada do maçarico. 

2.1.10.6. É proibida a presença de substâncias inflamáveis e/ou explosivas 

próximo às garrafas de O2 (oxigênio). 

2.1.10.7. Os equipamentos de soldagem elétrica deverão  ser aterrados. 

2.1.10.8. Os fios condutores dos equipamentos, as pinças ou os alicates de 

soldagem deverão  ser mantidos longe de locais com óleo, graxa ou umidade, e 

deverão  ser deixados em descanso sobre superfícies isolantes. 
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3.1 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS  

3.1.1. Antes de iniciar qualquer operação com equipamento pesado, de 

terraplenagem, pavimentação, demolição ou movimentação de material, o 

encarregado da operação deverá providenciar que as linhas de fornecimento de 

energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias 

tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água sejam desligadas, 

retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações em 

vigor. As construções vizinhas à obra deverão ser examinadas, prévia e 

periodicamente, no sentido de ser preservada sua estabilidade e a integridade 

física de terceiros. 

 
3.1.2. A CONTRATADA se responsabilizará por danos, decorrentes da obra, 

causados a terceiros ou a própria Organização Militar, independente de dolo ou 

culpa. 

 
3.1.3. A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou 

terceiros a riscos só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por 

crachá. 

 
3.1.4. Deverão ser protegidas todas as partes móveis dos motores, 

transmissões e partes perigosas das máquinas ao alcance dos trabalhadores. 

 
3.1.5. As máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas 

partes móveis, projeção de peças ou de partículas de materiais deverão ser 

providos de proteção adequada. 

 
4.1 CONTROLE DE PESSOAL E VEÍCULOS 

4.1.1. A CONTRATADA deverá providenciar e manter, no escritório da obra, 

registro, devidamente atualizado, com informações de pessoal de sua empresa e 

das empresas subcontratadas que trabalham no canteiro de obras.  

 
4.1.2. Os registros de pessoal deverão conter no mínimo: identificação do 

profissional com foto 3x4 recente, nome completo, endereço, Registro de 

Identidade e função que exerce na empresa.  
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4.1.3. Todos os trabalhadores deverão portar crachá de identificação 

padronizado, fornecido pela CONTRATADA, contendo o nome completo, nome da 

empresa, função e foto 3x4. 

4.1.4. Todos os veículos que necessitarem entrar no canteiro de obras 

deverão possuir cartão de identificação, padronizado, fornecido pela 

CONTRATADA, contendo o nome do proprietário, nome da empresa e assinatura 

do responsável pela obra. 

 
4.1.5. Os visitantes ou fornecedores eventuais que precisarem entrar na área 

da obra deverão portar crachá de VISITANTE, bem como seus veículos deverão 

conduzir o cartão de VISITANTE. Os crachás e cartões de visitante somente serão 

distribuídos após o preenchimento de formulário de identificação de pessoal e 

veículo, que constará das seguintes informações: nome completo, número do 

registro de identidade, placa do veículo, motivo da visita, hora de entrada e hora de 

saída. 

 
4.1.6. A folha de registros de entrada e saída de visitantes deverá ser 

entregue, no final do expediente, ao encarregado da obra, que anexará uma cópia 

ao livro diário de obras. 

 
4.1.7. É vedado o ingresso ou a permanência no canteiro de obras, nas 

seguintes condições: 

4.1.7.1. Visitante ou trabalhador sem Equipamento de Proteção Individual 

adequado; 

4.1.7.2. Visitante ou trabalhador sem identificação; 

4.1.7.3. Visitante sem autorização de entrada ou permanência na obra. 

 
5.1 CONTROLE DE MATERIAL E FERRAMENTAS 

5.1.1. Cabe a CONTRATADA o controle do material e ferramentas no canteiro 

de trabalho. 

 
5.1.2. Todo o ferramental da obra deverá ser guardado, no final do 

expediente, em local seguro, limpo, organizado e adequado. Cabe a 

CONTRATADA escalar vigia, caso ache necessário, para prover a guarda do seu 

material. 



Especificações Técnicas para Canteiro de Obras (N-PMB.503) 

 

2-6 

 

5.1.3. Enquanto a obra não for entregue formalmente, caberá a 

CONTRATADA assegurar a guarda de todo material posto na obra.  

 
6.1 CONTROLE DE DOCUMENTOS E PROJETOS 

6.1.1. A CONTRATADA deverá manter, atualizar, organizar e controlar, em 

seu escritório no canteiro de obras, na forma impressa, os seguintes documentos: 

6.1.1.1. Projeto básico, contendo especificações técnicas, orçamento da 

CONTRATADA e plantas de arquitetura; 

6.1.1.2. Projetos executivos da fase em andamento e das fases já executadas; 

6.1.1.3. Cronograma descritivo da obra; 

6.1.1.4. Livro diário de obras; 

6.1.1.5. Norma Regulamentadora NR 18 - Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho na Indústria da Construção. 

6.1.1.6. Controle de Pessoal 

 
7.1 CONTROLE DE CONSUMOS DE ENERGIA E ÁGUA 

7.1.1. A CONTRATADA deverá instalar e controlar padrões de fornecimento 

de energia elétrica e água para o canteiro. 

 
7.1.2. Os consumos de água e energia elétrica deverão ser lançados 

semanalmente no diário de obras, nas folhas das sextas-feiras (ou nos sábados, se 

houver expediente na obra). 

 
7.1.3. É proibido usar água ou energia elétrica de outras fontes que não 

sejam dos padrões instalados pela CONTRATADA. 

 
7.1.4. Os casos omissos deverão ser tratados com a FISCALIZAÇÃO da 

PMB. 

 
8.1 GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA OBRA 

8.1.1. Entendem-se como resíduos da construção civil os provenientes de 

construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os 

resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos 

cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, 

madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, 
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vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos 

de obras, caliça ou metralha; 

 

8.1.2. A gestão dos resíduos de construção deverá obedecer ao que 

prescreve a resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. 

 
8.1.3. Os resíduos da obra serão classificados nas seguintes classes: 

8.1.3.1. 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 infra-estrutura, inclusive solos provenientes de 

terraplanagem; 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; 

8.1.3.2. Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais 

como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 

8.1.3.3. 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; 

8.1.3.4. Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de 

construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados 

oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações 

industriais e outros. 

 
8.1.4. O canteiro deverá dispor de local de triagem de resíduos, respeitadas 

as classes estabelecidas no item anterior. Esse local de triagem deverá permitir o 

acondicionamento dos resíduos gerados, até a etapa de transporte, assegurando 

em todos os casos em que sejam possíveis, as condições de reutilização e de 

reciclagem; 

 
8.1.4.1. Os resíduos da obra serão destinados das seguintes formas: 

8.1.4.2. 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; 
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8.1.4.3. 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; 

8.1.4.4. Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas especificas. 

8.1.4.5. Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e 

destinados em conformidade com as normas técnicas especificas. 

 
8.1.5. O A reutilização de material, na obra ou fora dela, deverá ser proposta 

previamente e em tempo hábil à FISCALIZAÇÃO. 

 
8.1.6. O transporte do material inservível, não reutilizado ou reciclado deverá 

ser realizado em conformidade com as normas técnicas vigentes para o transporte 

de resíduos. A CONTRATADA deverá retirar do canteiro semanalmente o resíduo 

gerado e considerado inservível para reutilização ou reciclagem. 

 
8.1.7.  É proibido queimar, enterrar, ou dispor resíduos de obras em aterros 

de resíduos domiciliares, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d`água, 

lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. 

 
9.1 ÁREAS DE VIVÊNCIA 

9.1.1.  A instalação e manutenção das áreas de vivência deverão obedecer 

ao que prescreve a NR-18, particularmente no item 18.4 – Áreas de Vivência. 

 

9.1.2. As áreas de vivência dos canteiros de obras deverão possuir:  

9.1.2.1. Instalações sanitárias, vestiário, local para refeições e cozinha, quando 

houver preparo de refeições.  

9.1.2.2. Caso tenha trabalhadores alojados deverão ter: alojamento, lavanderia 

e área de lazer.  

9.1.2.3. Quando se tratar de frentes de trabalho com 50 (cinqüenta) ou mais 

trabalhadores, deverão ter ambulatório, com profissional habilitado para o 

atendimento. 

 
9.1.3. As áreas de vivência deverão ser mantidas em perfeito estado de 

conservação, higiene e limpeza.  
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9.1.4. As instalações móveis, inclusive contêineres, serão aceitas como áreas 

de vivência, desde que, cada módulo: a) possua área de ventilação natural, efetiva, 

de no mínimo 15% (quinze por cento) da área do piso, composta por, no mínimo, 

duas aberturas adequadamente dispostas para permitir eficaz ventilação interna; b) 

garanta condições de conforto térmico; c) possua pé direito mínimo de 2,40m (dois 

metros e quarenta centímetros); d) garanta os demais requisitos mínimos de 

conforto e higiene estabelecidos na NR-18; e) possua proteção contra riscos de 

choque elétrico por contatos indiretos, além do aterramento elétrico. 

 
9.1.5. Nas instalações móveis, inclusive contêineres, destinadas a 

alojamentos com camas duplas, tipo beliche, a altura livre entre uma cama e outra 

é, no mínimo, de 0,90m (noventa centímetros).  

 
9.1.6. A instalação sanitária deverá ser constituída de lavatório, vaso sanitário 

e mictório, na proporção de 1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) 

trabalhadores ou fração, bem como de chuveiro, na proporção de 1 (uma) unidade 

para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração.  

 
10.1 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

10.1.1. A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI 

adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, 

consoante as disposições contidas na NR 6 – Equipamento de Proteção Individual - 

EPI. 

 
10.1.2.  Todos os trabalhadores deverão estar equipados com, no mínimo, os 

seguintes EPI: capacete e botina de couro. 

 
10.1.3.  A padronização de cores de capacete será a seguinte:  

10.1.3.1. Branco: Engenheiros, Fiscais da PMB, Mestre-de-obras; 

10.1.3.2. Azul: Equipes de instalações (hidráulicas, elétricas, sanitárias, etc.) 

10.1.3.3. Amarelo: Pedreiros, carpinteiros, armadores, ladrilheiros, pintores. 

10.1.3.4. Verde: serventes e auxiliares. 

10.1.3.5. Vermelho: segurança, apontador, almoxarife. 

10.1.3.6. Cinza: visitantes. 
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10.1.4. O cinto de segurança tipo abdominal somente deve ser utilizado em 

serviços de eletricidade e em situações em que funcione como limitador de 

movimentação. 

 
10.1.5. O cinto de segurança tipo pára-quedista deve ser utilizado em 

atividades a mais de 2,00m (dois metros) de altura do piso, nas quais haja risco de 

queda do trabalhador. 

 

10.1.6.  O cinto de segurança deve ser dotado de dispositivo trava-quedas e 

estar ligado a cabo de segurança independente da estrutura do andaime.  

 
10.1.7. Os cintos de segurança tipo abdominal e tipo pára-quedista deverão 

possuir argolas e mosquetões de aço forjado, ilhoses de material não-ferroso e 

fivela de aço forjado ou material de resistência e durabilidade equivalentes. 

 
11.1 ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO 

11.1.1. A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras um escritório 

para a FISCALIZAÇÃO, contendo no mínimo:  

11.1.1.1. Área de 12 m², descontada a instalação sanitária, com pé-direito 

mínimo de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros); 

11.1.1.2. Área de ventilação natural, efetiva, de no mínimo 20% (vinte por cento) 

da área do piso, composta por, no mínimo, duas aberturas adequadamente 

dispostas para permitir eficaz ventilação interna; 

11.1.1.3. Paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente, pintadas na cor 

branca.  

11.1.1.4. Piso de concreto, cimentado ou material equivalente; 

11.1.1.5. Cobertura de telha cerâmica, fibrocimento ou equivalente 

11.1.1.6. Iluminação natural adequada e artificial adequada; 

11.1.1.7. Instalação sanitária individual, adequada, com vaso sanitário e 

lavatório, ambos de louça. 

11.1.1.8. Duas Tomadas de Uso Geral, 10 Amperes, luminária fluorescente do 

tipo calha 2x60 W. 

11.1.1.9. Porta com fechadura ou cadeado e janelas com fechamento interno. 

11.1.1.10. Uma mesa de escritório, duas cadeiras e um arquivo de aço com 

gavetas.
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Capítulo 3  

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

12.1. É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os 

trabalhadores por meio de bebedouros de jato inclinado ou equipamento similar 

que garanta as mesmas condições, na proporção de 1 (um) para cada grupo de 

25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fração. 

 
12.2. Na impossibilidade de instalação de bebedouro dentro dos limites 

referidos no subitem anterior, a CONTRATADA deve garantir, no local de 

trabalho, suprimento de água potável, filtrada e fresca fornecida em recipientes 

portáteis hermeticamente fechados, confeccionados em material apropriado, 

sendo proibido o uso de copos coletivos. 

 
12.3. É obrigatório o fornecimento de alimentação aos trabalhadores pela 

CONTRATADA, bem como o local adequado para o seu consumo.  

 
12.4. Nos canteiros de obra é obrigatória a existência de local adequado 

para refeições. Não será permitido o consumo das refeições em local sem 

higiene, descoberto ou desprovido de mesas e bancos. 

 
12.5. É obrigatório o fornecimento gratuito pela CONTRATADA de uniforme 

de trabalho e sua reposição, quando danificada. 

 
12.6. No canteiro de obras, inclusive nas áreas de vivência, deverão ser 

previstos escoamento de águas pluviais, sistema de fossa-sumidouro e 

iluminação noturna. 

 
12.7. O canteiro deverá ser mantido limpo e organizado pela 

CONTRATADA.  

 
12.8. Cabe a CONTRATADA manter o canteiro de obras organizado, limpo 

e desimpedido, notadamente nas vias de circulação, passagens e escadarias. 

 
12.9. Encontram-se em anexos os modelos de canteiros de obras. 
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