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 ANEXO I: TERMO DE COMPROMISSO   
 
 
Pelo presente, nos comprometemos a cumprir com os termos abaixo referentes aos aspectos 

de segurança do trabalho e meio ambiente e regulamento interno da contratante. 

 
DOCUMENTAÇÃO  
Para acesso dos empregados da CONTRATADA na área interna do Clube Paineiras do Morumby será exigido:  
 Cópia do Registro do Empregado devidamente preenchido e atualizado e cópia da carteira de identidade;  
 Cópia do ASO (Atestado de Saúde Ocupacional);  

 Cópia da Ficha de EPI;   
 Ordem de Serviço;  

 Cópia de Certificados de Treinamentos Específicos 

 Cópia da CTPS e outros pertinentes a cada atividade;  

 Apresentação da carteira de identidade na portaria.  
 
 
TRABALHO DE MENORES  
Conforme estipula a CLT, é proibido o trabalho de menores de idade no quadro da CONTRATADA. 
 
CRACHÁ  
Todos são obrigados a portarem o crachá de identificação em local visível, à altura do peito, bem como 

apresentá-lo diariamente nas entradas e saídas nas portarias. 
 
SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE  
Todos os contratos deverão cumprir e respeitar integralmente as instruções contidas nos procedimentos 
internos do Clube Paineiras do Morumby, nas leis e normas aplicáveis as suas atividades, atendendo os 
requisitos abaixo:  
 Cumprimento das instruções da NR-5– Ministério do Trabalho;  

 Cumprimento dos horários estabelecidos;  

 Cópia do PPRA e PCMSO para as empresas que ultrapassem trinta dias de trabalho; 

 Orientar o funcionário novato para não iniciar qualquer atividade sem conhecimento Clube Paineiras do 
Morumby;  

 Orientar o funcionário para destinar de forma adequada todos os resíduos gerados e/ou coletados nos 
coletores identificados;  

 Orientar os funcionários para que, em caso de dúvida, consultem antes de executar qualquer atividade;  

 Orientar cada funcionário para seguir as instruções ministradas pelo Clube Paineiras do Morumby; 
 
TRABALHO EM FINS DE SEMANA  
O setor de segurança do trabalho deverá ser informado, através de comunicação interna dos funcionários da 

CONTRATADA, a respeito de trabalho nos finais de semana. Não será permitida a entrada no Clube sem prévia 

comunicação, de pelo menos 01 dia de antecedência. 
 
CENTRO MÉDICO  
Em caso de indisposição física ou acidente de trabalho, após a averiguação do setor de Medicina e Segurança 

do Trabalho da CONTRATANTE, o paciente será encaminhado para o respectivo convênio médico, cabendo a 

CONTRATADA providenciar toda a documentação de locomoção e atendimento médico que se fizer necessário. 

 

 

 

São Paulo,             de                                 20______                             __________________________________ 
                                                                                                                                         Responsável  


