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CÓPIA CONTROLADA 

1.  OBJETIVO 

Priorizar a Segurança e a Saúde Ocupacional dos colaboradores e prestadores de serviços da     

Glúten Free Alimentos Ltda, com foco na prevenção, atendimento os requisitos legais e regulamen-

tares e promovendo a melhoria contínua na sua gestão. 

 
2.  CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se as áreas da Glúten Free Alimentos Ltda. 

 
3. RESPONSABILIDADES 

3.1 DIRETORIA 

Aprovar os termos dessa Política, disponibilizar recursos e garantir sua implementação, zelando pela 

observância de seus princípios em todas as suas decisões. 

 
3.2  PRODUÇÃO E QUALIDADE 

Promover e propor Planos de Ação que viabilizem a implantação concreta dos princípios estabeleci-

dos nessa Política e implantar os Planos de Ação propostos. 

 

4.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e medicina do trabalho, são de observância 

obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e 

indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados 

regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

 
5.  DESCRIÇÃO 

5.1  DIRETRIZES E PRINCÍPIOS 

Com a presente Política de Saúde de Segurança Ocupacional a Glúten Free Alimentos Ltda garante: 

- Proporcionar aos colaboradores e prestadores de serviços um ambiente de trabalho seguro e 

saudável;  

- Compreender que nenhum trabalho pode ser executado sem considerar a Segurança e Saúde do 

colaborador, nem qualquer razão, seja urgência, importância ou qualquer outra poderá ser alegada 

para justificar o não cumprimento dos requisitos de Segurança e Saúde Ocupacional; 

- Considerar a Segurança e Saúde Ocupacional como parte integrante da Gestão Estratégica de 

Pessoas, comprometendo os gestores, inclusive pelo seu exemplo, e demais profissionais como 

fator de sucesso;  

- Considerar as atitudes em Segurança e Saúde Ocupacional como parte do desenvolvimento pro-

fissional dos colaboradores da Glúten Free Alimentos Ltda;  

http://www.guiatrabalhista.com.br/clt.htm
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- Promover continuamente a informação e o treinamento como ferramentas fundamentais para a 

conscientização e capacitação dos profissionais da Glúten Free Alimentos Ltda e demais partes 

interessadas de Segurança e Saúde Ocupacional;  

- Determinar o cumprimento da legislação, regulamentos e outros requisitos sobre Segurança e 

Saúde Ocupacional vigentes, subscritos pela Empresa;  

- Identificar, avaliar, controlar e mitigar os fatores de riscos à segurança e saúde das pessoas en-

volvidas com a Glúten Free, inclusive os que possam atingir a população, de forma a prevenir aci-

dentes em todas as atividades dos processos produtivos;  

- Disponibilizar aos Órgãos de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional, os meios necessários 

para o exercício de suas atividades. 

 
 

6.  REGISTROS 

Identificação: arquivado por ordem cronológica 

Armazenamento: No Controle de Qualidade via rede e cópia mestra assinada 

Proteção: Em gavetas no armário de aço e backups diários 

Recuperação: Backup servidor 

Tempo de Retenção: 3 anos 

Descarte: Descaracterização, Reciclagem e Exclusão eletrônica. 

 

CONTROLE DE REVISÕES 
 

Revisão - Data Histórico de alterações 

00  –  24/09/2018 Início 

01 – 01/06/2021 Revisão geral. 

  

 


