
 

 
  

 
   
 

ORDEM DE SERVIÇO NORMA REGULAMENTADORA 
 

Em cumprimento as Normas Regulamentadoras sobre Segurança e Medicina do Trabalho e a 
Consolidação das Leis Trabalhistas foram elaboradas normas internas de conduta e comportamento dos 
funcionários da empresa, visando fornecer um ambiente seguro e saudável para todos. 

 
1. Cada funcionário é responsável pela sua própria segurança e a de seus colegas. 

2. Mantenha seu local de trabalho sempre limpo. 

3. Não é permitido ao funcionário fumar ou comer no local de trabalho.  

4. Proibida a entrada de pessoas sob o efeito de drogas, bebidas alcoólicas, ou portando qualquer tipo de 

armas. 

5. Não permitido entrar na área de trabalho sem uso do uniforme ou equipamentos de proteção individual 

(se necessário) adequado ao trabalho a ser executado. 

6. É proibido introduzir pessoas estranhas ao serviço, ou em qualquer dependência da empresa sem 

autorização. 

7. Não brinque no serviço nem se distraia, você pode provocar acidentes. 

8. Procure não comentar assuntos de trabalho com pessoas estranhas e também procure não falar sobre a sua 

vida particular e de seus colegas de trabalho; ambos no horário de trabalho. 

9. Conserve os corredores, extintores, hidrantes e painéis elétricos desobstruídos. 

10. Comunique seu encarregado quando ocorrem defeitos ou quaisquer anormalidades nos locais de trabalho. 

11. É obrigatório o uso do EPI distribuído gratuitamente pela empresa para a execução do seu serviço. 

12. Respeite todas as placas de sinalização e obedeça as regras. 

13. Atender todas as necessidades da empresa. 

14. Comunique a diretoria se houver qualquer acidente, por mais insignificante que seja. 

15. Proibido utilizar internet para fins pessoais, bem como acessar sites que não sejam de interesse da 

empresa. 

16. Se o funcionário faltar ao trabalho; deverá apresentar o atestado no dia referente ao afastamento; não 

podendo trazer o mesmo posteriormente, caso contrário; poderá perder a sua validade. 

17. Desacatar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, é crime previsto no ART. 331 

do Código Penal (Detenção de 06 meses a 02 anos) ou multa. 

 

OBS: O NÃO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO É 
PASSÍVEL DE PUNIÇÕES NA C.L.T. (CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO). 

DECLARO QUE RECEBI ORIENTAÇÕES DO ACIMA EXPOSTO, BEM COMO CÓPIA DESTA 
ORDEM DE SERVIÇO. 
 

 

   
EMPREGADO Responsável da Empresa: 
Data:   

 


