Câmara Municipal de Barueri

Conheça a Norma

SA8000
Você faz parte!

O que é a Norma SA8000?
A SA8000 é uma norma internacional
que visa aprimorar as condições
do ambiente de trabalho e das
relações da Instituição com todas
as partes interessadas: funcionários,
colaboradores, comunidade,
fornecedores, clientes e outros.

Compromisso de Responsabilidade Social

Liberdade de Associação e Direito a Negociação Coletiva
Assegurar aos seus servidores a liberdade de associação sindical,
conforme estabelecida pela legislação nacional, garantindo tratamento
igualitário aos representantes sindicais que integram seu quadro de
empregados e o pleno acesso desses representantes aos trabalhadores.

Discriminação
Condenar qualquer forma de discriminação e não aplicar critérios
discriminatórios em seus processos de recrutamento, seleção,
treinamento, administração de pessoal e desligamento.

Práticas Disciplinares

Atender rigorosamente, na aplicação de práticas disciplinares, às
previsões legais sobre o tema, repudiando quaisquer formas de castigo,
abuso ou coerção físico ou mental de caráter sexual ou não.

Horário de Trabalho e Remuneração
Atender todos os requisitos legais e convencionais aplicáveis à
remuneração e jornada de trabalho de seus funcionários, evitando que
sejam feitas quaisquer deduções contrárias à legislação.

Sistemas Gerenciais
Empenhar todos os seus esforços para garantir a implantação,
manutenção e divulgação dos compromissos assumidos, bem como a
melhoria do sistema, promovendo igualmente o comprometimento de seus
fornecedores.

Compromisso de Responsabilidade Social

Em atendimento à Política do Sistema Integrado de Gestão e de
Responsabilidade Social, a Câmara Municipal de Barueri declara seu
compromisso em cumprir todas as disposições legais pertinentes
às relações e ambiente de trabalho, aplicáveis as suas
atividades, bem como, respeitar convenções, princípios e
tratados, conclamados nacional e internacionalmente, mantendo
a conformidade com todos os requisitos da Norma SA8000,
como segue:

Trabalho Infantil
Reconhecer que assistir à infância é contribuir para a formação das
futuras gerações, respeitando a idade mínima para o trabalho em suas
atividades, além de investir em programas de desenvolvimento dirigidos a
crianças e adolescentes. Ações de reparação serão encaminhadas,
abrangendo fornecedores, se crianças forem encontradas em situação
irregular, incluindo compromisso de apoio à família e garantia de
freqüência da criança em escola.

Trabalho Forçado ou Compulsório
Rejeitar qualquer forma de trabalho forçado, garantindo que a relação de
trabalho entre Instituição e servidor seja livre, e que este possa
rescindir seu contrato de trabalho quando for sua vontade.

Saúde e Segurança

v

Desenvolver e garantir a manutenção de um ambiente de trabalho seguro
e saudável para todos os seus servidores.

Como funciona a SA8000?

A implantação do sistema de responsabilidade social
fundamentado na SA8000 institui um modelo gerencial
com estrutura e funcionamento semelhantes a da ISO
9001 e 14001, ou seja, é sustentado por procedimentos,
instruções e planejamento para melhoria contínua.
Portanto, trata-se de um Sistema de Gestão
de Pessoas.
O desempenho da Instituição depende
fortemente da contribuição das pessoas que a compõem.
Periodicamente, são realizadas auditorias internas
e externas, que verificam se estão sendo respeitados
os compromissos assumidos pela Instituição.
O bom funcionamento do Sistema de Gestão de
Pessoas, fundamentado na Norma SA8000 de
Responsabilidade Social depende do comprometimento
de todos, e só podemos estar comprometidos
com aquilo que conhecemos.

Valores
Respeito
Seriedade
Eficiência
Organização
Ética

Sustentabilidade

Como contribuir para o sucesso da
SA8000 na Câmara Municipal de Barueri?

Busque informações e esclareça suas dúvidas.
A Gestão Integrada está a sua disposição e
pode ajudá-lo nesta tarefa.
A SA8000 é uma garantia de qualidade do ambiente
e das relações de trabalho. Logo, diz respeito diretamente
às pessoas e por isso a contribuição dos funcionários e
fornecedores é fundamental para o sucesso no
desenvolvimento e implementação do sistema
de Responsabilidade Social.
Funcionário apresente sugestões de melhoria e
comprometa-se com a manutenção de um ambiente de
trabalho seguro e saudável, e de relações profissionais
baseadas no respeito e harmonia.
Fornecedor e munícipe busque e/ou enviei informações
referentes à Norma SA8000, que a Câmara terá a maior
Satisfação em dialogar com você.
Esta é a sua maior contribuição para o sucesso da
SA 8000 na Câmara Municipal de Barueri.

Conheça um pouco mais sobre a SA8000

A SA8000 é uma conquista de todos aqueles que
colaboram para o desenvolvimento da
Câmara Municipal de Barueri:
Funcionários, Vereadores, Comunidade e Fornecedores,
todos são beneficiados quando a Câmara assume o
compromisso público de respeitar e investir em seu maior
patrimônio, o ser humano.
Além disso, como a SA8000 trata de princípios que
promovem o respeito ao ser humano em todos os
seus aspectos, ela traz benefícios
para toda a comunidade, não se restringindo ao
ambiente de trabalho.
Melhorar a qualidade de vida e das condições de
trabalho é contribuir para o desenvolvimento da Instituição
e para a melhoria da sociedade/comunidade.

Visão

“Queremos ser reconhecidos
como um Modelo Nacional de
eficiência em Administração
Pública, pautada pela
ética, responsabilidade social,
respeito ao meio ambiente e
valorização do cidadão”.

Missão
Propõe e delibera sobre projetos
de lei, com o objetivo de promover
o desenvolvimento do Município.
Interage com o Executivo, contribuindo
para o controle das despesas públicas,
em busca do cumprimento das metas
estabelecidas.
Recebe, encaminha e acompanha
reivindicações da comunidade junto
aos órgãos competentes, visando
o bem estar da população.
Oferece suporte, estrutural e funcional,
para as atividades parlamentares, por
meio de processos sustentáveis que
asseguram o respeito às disposições
legais aplicáveis.

Canais de comunicação da
Responsabilidade Social
Caixa de Sugestões, RT-Representante(s) do(s)
Trabalhador(es) e Canal SA8000
Buscando aprimorar as condições de trabalho e facilitar
a comunicação com todas as partes interessadas, a
Câmara Municipal de Barueri dispõe de três importantes
meios de comunicação, a Caixa de Sugestões, o(s)
RT(s), para os servidores da Câmara, e o Canal
SA8000, disponibilizado no site da Câmara no
www.camarabarueri.sp.gov.br, a todas as partes
interessadas, ambos com o objetivo de tratar
preocupações ou apenas dialogar a respeito da Norma
SA8000 de Responsabilidade Social.

FIQUE POR DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

Sempre visando à transparência de suas ações, a Câmara
divulga através do seu site www.camarabarueri.sp.gov.br
informações relevantes sobre o Desempenho do Sistema
Integrado de Gestão, além das suas Políticas, resultados
e datas de Auditorias e disponibiliza o seu Manual do
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade,
Responsabilidade Social e Meio Ambiente.

Quem é quem na SA8000?

Representante da Direção
Atribuições
 Assegurar que os processos necessários para o Sistema Integrado
de Gestão sejam estabelecidos, implementados e mantidos;
 Relatar ao Conselho da Qualidade, Responsabilidade Social e Meio
Ambiente o desempenho do Sistema Integrado de Gestão e qualquer
necessidade de melhoria;
 Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do
cliente em toda a organização.

Representante para a Saúde e Segurança Ocupacional
Atribuições
 Providenciar para que todas as medidas necessárias à manutenção da
saúde e segurança dos servidores sejam tomadas;
 Assegurar o cumprimento de todas as normas de saúde e segurança
aplicáveis à Instituição;
 Garantir a elaboração e execução de todos os programas de saúde e
segurança previstos em lei, bem como outros estabelecidos pelas equipes
de trabalho, devidamente aprovados;
 Gerenciar a manutenção da qualidade nas relações de trabalho;
 Garantir junto à Direção os recursos necessários para a melhoria
contínua do sistema.

Política do Sistema
Integrado de Gestão
O Sistema Integrado de Gestão da Qualidade,
Responsabilidade Social e Meio Ambiente da Câmara
Municipal de Barueri está estruturado, em
conformidade com os requisitos das Normas ISO
9001, SA8000, ISO 14001 e
demais requisitos legais aplicáveis, em respeito aos
princípios de:




Ética, transparência e eficácia nos
serviços prestados;

Aprimoramento dos canais de comunicação
entre a sociedade e o Poder Legislativo;
 Valorização dos funcionários e respeito
aos cidadãos;
 Busca permanente da conscientização
ambiental, do desenvolvimento sustentável e
da redução dos níveis de poluição;

 Compromisso com o aumento da satisfação
do cliente e a melhoria contínua de seu
sistema de gestão.

Quem é quem na SA8000?
Representantes dos Trabalhadores
Atribuições
 Representar os servidores de nível não gerencial;
 Contribuir para o processo de melhoria contínua do SIG-CMB;
 Atuar como porta-voz das necessidades dos trabalhadores junto ao
 Representante da Direção e ao Representante para a Saúde e
Segurança Ocupacional;
 Participar das reuniões do Grupo SA8000.

Conselho do SIG da Câmara Municipal de Barueri
Atribuições
 Manter, monitorar e analisar criticamente o grau de implementação e
eficácia do Sistema Integrado de Gestão;
 Assegurar as condições necessárias infra-estruturais, ambientais,
organizacionais, técnicas, administrativas e operacionais, bem como os
recursos humanos, físicos, materiais e financeiros, imprescindíveis à
manutenção e ao contínuo aperfeiçoamento do Sistema Integrado de
Gestão da Qualidade, Responsabilidade Social e Meio Ambiente, em
atendimento aos requisitos das Normas ISO 9001, SA8000 e
ISO 14001;
 Garantir o cumprimento da Política do Sistema Integrado de Gestão;
 Estabelecer, aprovar e implementar os Planos de Ação para o
condizente cumprimento dos Objetivos e das Metas da Qualidade,
Responsabilidade Social e Meio Ambiente.

Quem é quem na SA8000?
Gestão Integrada
Atribuições
 Prover programas de treinamento e palestras de conscientização
para a Qualidade, Responsabilidade Social e Meio Ambiente;
 Coordenar e integrar os esforços pela qualidade dos serviços
oferecidos, na gestão da responsabilidade social e gestão ambiental;
 Coordenar a implantação de mudanças de atitude comportamental
voltadas para Qualidade, Responsabilidade Social e Ambiental;
 Operacionalizar o Sistema Integrado de Gestão da Qualidade,
Responsabilidade Social e Meio Ambiente;
 Subsidiar o Conselho da Qualidade, Responsabilidade Social e Meio
Ambiente para a realização da Análise Crítica do Sistema Integrado de
Gestão;
 Emitir e controlar os documentos técnicos da Qualidade,
Responsabilidade Social e Meio Ambiente;
 Manter sempre atualizado o arquivo de Registros do SIG-CMB sob sua
responsabilidade (Relatórios de Não-Conformidade, Relatórios de
Auditoria do SIG, Reclamações de Clientes, Pesquisa de Satisfação dos
Clientes, Pesquisa de Clima Organizacional, Caixa de Sugestões, etc.).

Câmara Municipal de Barueri
Qualidade com Responsabilidade Social e Ambiental

