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1. Responsabilidades 
 
Levantamento: Setor de Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança Ocupacional.  
Análise: Gerentes da Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança Ocupacional, com auxílio do 
Consultor Jurídico. 
Acompanhamento e atualização:  Gerentes da Qualidade, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional, Segurança 
Ocupacional  
 
2 Levantamento e acompanhamento da Legislação 
 
A análise da legislação e dos outros requisitos legais se dá através do acesso ao Sistema Codex, ficando 
registrado na Planilha “Controle de Legislação”. 
 
O Consultor Jurídico é responsável por atualizar a legislação. 
 
O acompanhamento e atualização da legislação se dá mensalmente com atualização da planilha de 
legislação. Através da ferramenta de relatório do Sistema Códex, é informada a existência ou não, no 
período mensal decorrido, de alterações na legislação pertinente (revogação / alteração de texto relevante, 
surgimento de nova norma etc.). 
 
Os documentos novos e modificados podem ser filtrados pela ferramenta “Itens novos / alterados”, para 
maior clareza. 
 
3 Atendimento da legislação 
 
Para o atendimento à legislação é mantido atualizado o campo relativo à verificação do atendimento a 
legislação da planilha.  
 
É feita verificação periódica conforme os prazos definidos na coluna “Prazo” da planilha. No caso da 
inserção de novos itens na planilha, deve ser feita a verificação do atendimento ao longo do mês em que 
ocorreu a atualização.  
 
Os comprovantes de atendimento devem ser citados na coluna “evidência / ações” e deve ser mantido 
registro dos mesmos. 
Cabe às Unidades Organizacionais, através de seus gerentes, a adequação de suas atividades.  
 
Para os casos em que o atendimento ao requisito legal implicar em investimentos, os Gerentes devem 
submeter a solicitação de investimento à Direção. Os Gerentes da Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e 
Segurança Ocupacional são responsáveis por controlar com o órgão governamental competente o prazo 
para que a implantação seja efetuada, caso necessário.. 
 
4 Avaliação periódica do atendimento 
 
Para a avaliação periódica do atendimento à legislação e outros requisitos, é mantida atualizada a 
verificação das obrigações, por meio do controle existente na Planilha.  
 
Também são realizadas auditorias periódicas para avaliação da conformidade com os requisitos legais e 
outros requisitos aplicáveis, inclusive as licenças requeridas para a operação. 
 
 


