Política de Segurança, Saúde, Meio Ambiente,
Qualidade e Integridade de Ativos

Trabalhamos para que nossos processos, atitudes e comportamentos resultem
em uma operação com zero lesão, garantindo a saúde e integridade física das
pessoas, o respeito ao meio ambiente, a qualidade das nossas atividades e a
integridade dos nossos ativos.
SSM
Temos o compromisso com o cuidado à vida e saúde de nossos colaboradores e parceiros de negócio, por
meio de boas práticas de segurança ocupacional.
Trabalhamos na prevenção à poluição, por meio do gerenciamento de emissões de gases de efeito estufa
provenientes de nossas atividades, utilizando a energia e os recursos naturais de forma eficiente e
responsável.
Qualidade
Atuamos com o objetivo de garantir a qualidade dos materiais e serviços relacionados à distribuição de gás.
Temos o compromisso com a gestão do conhecimento e desenvolvimento de colaboradores e fornecedores.
Acreditamos na melhoria contínua dos nossos processos por meio da mensuração, padronização e gestão
de não conformidades, com foco em eficiência e inovação.
Integridade de Ativos
Temos como objetivo evitar a perda de contenção e a falha no fornecimento, estabelecendo os requisitos
necessários para a gestão de ativos físicos envolvendo todo o sistema de distribuição de gás natural da
Comgás durante todo o seu ciclo de vida.
Para que a política seja cumprida, atuamos de acordo com os seguintes compromissos:






Trabalhamos com comportamentos éticos e seguros;



Atuamos em melhoria contínua, por meio de um modelo de gestão, avaliações periódicas de
desempenho e de resultados;




Temos nossa estrutura preparada para prevenir e responder de imediato as situações de emergência;



Atuamos de acordo com a legislação, normas, padrões e outras regulações.

Fortalecemos nossa cultura em atitudes individuais e coletivas;
Buscamos fornecedores e parceiros que estejam alinhados com nossos valores;
Fortalecemos os processos relacionados à segurança, práticas ambientais, qualidade e integridade de
ativos para prevenir e mitigar riscos;

Perseguimos constantemente as melhores práticas voltadas à governança, gestão e desenvolvimento
de ações, reafirmando nosso compromisso como empresa responsável;

Essa política deve ser atualizada periodicamente e é de responsabilidade de todos os nossos colaboradores,
nossos parceiros e demais partes interessadas cumpri-la e respeitá-la.
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