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Plano de Ação Ambiental e Social (PAAS ou ESAP) 

 

nº Aspecto Medida Produto/resultado Data de cumprimento 

PD 1: Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Socioambientais 

1.1  
Sistema de avaliação e 
gestão ambiental e social 

1. Ampliar a abrangência do Sistema de Gestão Ambiental e Social 
(SGAS) de forma a contemplar o novo hospital oncológico. 

1. Manual do SGAS atualizado. 
1. Em até 30 dias antes do início 

das operações 

2. Implementar o SGAS atualizado. 2. Evidência de implementação 
2. Como parte do Relatório de 

Conformidade Ambiental e 
Social (RCAS). 

1.2  Programas de Gestão 
1. Estabelecer um comitê de acompanhamento das condicionantes e 

compromissos acordados com as autoridades competentes com 
relação ao terreno onde será instalado o novo hospital. 

1. Indicação de profissionais que irão integrar o 
comitê de acompanhamento das obras. 

1. Antes da assinatura do contrato 
de empréstimo. 

2. Reportes mensais de acompanhamento das 
condicionantes e compromissos estabelecidos 
pela construtora. 

2. Como parte do RCAS. 

1.3  
Preparação e resposta a 
emergências 

1. Elaborar proposta preliminar de Plano de Ação de Emergência do 
novo hospital, considerando cenários prováveis como incêndio, 
falta de energia, emergências externas, entre outros. 

1. Plano de Ação de Emergência. 
1. Em até 30 dias antes do início 

das operações. 

2. Implementar o Plano de Ação de Emergência do novo hospital 
quando do início das operações. 

2. Evidência de implementação. 2. Como parte do RCAS. 

PD 4: Saúde e Segurança da Comunidade 

4.1 
Prevenção e combate a 
incêndio 

1. Preparação de um Plano Diretor de L&FS de forma a garantir que 
o hospital cumpra com os requisitos das Instruções Técnicas do 
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, contemplando 
adicionalmente: i) sistema de notificação por voz em todas as 
áreas de pacientes com “modo privado” conforme definido pela 
NFPA; e ii) sistemas de incêndio para coifas em todas as cozinhas 
do hospital. 

1. Plano Diretor de L&FS 
1. Em até 90 dias antes do início 

das operações. 

2. Elaboração de relatório das etapas de teste e comissionamento 
dos sistemas de L&FS e certificar o cumprimento com o Plano 
Diretor de L&FS. 

2. Relatório das etapas de teste e certificado de 
cumprimento com o Plano Diretor de L&FS. 

2. Em até 30 dias antes do início 
das operações. 

3. Desenvolver um Procedimento de Gestão de Mudança que: i) 
estabeleça os processos internos necessários para aprovar e 
avaliar potenciais riscos relacionados a qualquer mudança que 
venha ocorrer na estrutura física da unidade; ii) defina as medidas 
de gestão necessárias; iii) estabeleça o processo de revisão; e iv) 
defina as equipes responsáveis por conduzir as revisões, incluindo 
um especialista em L&FS. 

3. Procedimento de Gestão de Mudanças 
3. Em até 30 dias antes do início 

das operações. 

4. Adotar o Procedimento de Gestão de Mudança 4. Evidência de adoção  4. Como parte do RCAS. 

 


