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1. OBJETIVO
Estabelecer os compromissos da Compagas para com a segurança de suas redes de distribuição, com
a proteção ao meio ambiente e com a integridade física dos envolvidos em suas atividades.

2. ABRANGÊNCIA
Toda a Compagas.

3. DEFINIÇÕES
SMS / Sistema SMS / Sistema de Gestão de Saúde, Meio Ambiente e Segurança – parte do sistema
de gestão global que inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades,
práticas, procedimentos, processos e recursos para implementar, desenvolver, analisar criticamente e
manter a política ambiental e de segurança e saúde ocupacional.
Norma ISO 14001 – Especifica os requisitos relativos a um sistema de gestão ambiental, permitindo a
uma organização formular uma política e objetivos que levem em conta os requisitos legais e as
informações referentes aos impactos ambientais significativos. Ela se aplica aos aspectos ambientais
que possam ser controlados pela organização e sobre os quais presume-se que ela tenha influência.
OHSAS 18001 – Especifica os requisitos relativos a um sistema de segurança e saúde ocupacional,
permitindo a uma organização controlar os seus riscos e melhorar o seu desempenho nessas áreas.

4. DESCRIÇÃO
4.1 EMBASAMENTO
O sistema SMS está balizado pela norma ISO 14001 e pela especificação OHSAS 18001.
4.2. BENEFICIÁRIOS
Os beneficiários são, além do próprio meio ambiente e dos empregados, os clientes, fornecedores,
acionistas, comunidades e a sociedade como um todo.
4.3 A POLÍTICA PROPRIAMENTE DITA

A Companhia Paranaense de Gás – COMPAGAS, responsável pela exploração do serviço
público de fornecimento de gás canalizado no Estado do Paraná, está comprometida
com a segurança de suas redes de distribuição, com a proteção ao meio ambiente e com
a integridade física dos envolvidos em suas atividades.
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Saúde, Meio Ambiente e Segurança são partes indissociáveis do negócio da Empresa e
o desempenho empresarial está alinhado com o uso eficiente e seguro do gás natural e
com o conceito de desenvolvimento sustentável.
A COMPAGAS compromete-se a respeitar o meio ambiente, a saúde e a segurança dos
envolvidos em suas atividades através das seguintes ações:

•

Adotar atitude facilitadora para com as partes interessadas – empregados,
clientes, fornecedores, comunidades vizinhas, sociedade, governo e
acionistas – quanto ao conhecimento e divulgação das questões ambientais e
de segurança relacionadas à rede de distribuição de gás natural;

•

Cumprir a legislação ambiental e de saúde e segurança do trabalho, assim
como os demais requisitos subscritos pela Empresa;

•

Trabalhar de forma preventiva, identificando, avaliando e gerenciando os
riscos e impactos ambientais, a fim de reduzir ou eliminar as conseqüências
de eventos indesejáveis;

•

Promover a melhoria contínua da gestão de Saúde, Meio Ambiente e
Segurança, através de sua avaliação constante e aperfeiçoamento de seus
indicadores;

•

Promover a prevenção da poluição, através da redução de emissões atmosféricas,
redução do consumo de recursos naturais e minimização da geração de resíduos
sólidos;

•

Educar, capacitar e conscientizar os colaboradores para as questões de
Saúde, Meio Ambiente e Segurança, buscando também o envolvimento dos
fornecedores e parceiros;

•

Estar preparado para emergências, atuando prontamente na mitigação de seus
impactos.

5. REFERÊNCIAS
- Norma ISO 14001

- OHSAS 18001.

6. SUBSTITUIÇÕES
Não se aplica.
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7. APROVAÇÃO
Esta Política foi aprovada originalmente na Redir nº 255, de 11 de janeiro de 2004, sendo apenas
inserida nesta data no padrão de Política Organizacional.

8. ANEXOS
Não se aplica.

Curitiba, 24 de outubro de 2006.

Luiz Carlos Meinert
Diretor-Presidente

Cláudio Camargos
Diretor de Administração e Finanças

José Roberto Gomes Paes Leme
Diretor Técnico-Comercial
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