SCC - SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS, S.A.
Vialonga

FORNECIMENTO DE SERVIÇO

Vacariça

Pisões

Novadis
Proposta do Fornecedor:
Refª:

- TERMO DE RESPONSABILIDADE Versão: 1/2022

Data:
Processo:

Eu, abaixo-assinado declaro que recebi da SCC – SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS, S.A.,
uma cópia dos procedimentos/documentação relativa à Qualidade, Segurança e Defesa Alimentar, Ambiente,
Saúde e Segurança no Trabalho, necessários à permanência e circulação nas instalações da Empresa e para a
realização das tarefas que me forem confiadas/adjudicadas nesta Empresa:

•
•
•
•
•
•
•

Qualidade, Segurança e Defesa Alimentar, Ambiente, Saúde e Segurança;
Políticas da Qualidade, Segurança Alimentar, Ambiente, Saúde e Segurança - MSG 02.02;
IT – 009 - Resíduos;
Regras Locais para Empreiteiros/Prestadores de Serviço e Restantes Colaboradores da Empresa;
LSR – Life Saving Rules (Regras que salvam vidas) – Folheto;
Lista de Requisitos Obrigatórios de Compra
Código de Conduta

Tomei conhecimento e comprometo-me a cumprir e a fazer cumprir as regras definidas nessa documentação e
toda a legislação aplicável, nomeadamente:

• Decreto-Lei n.º 102-D/2020 de 10 de dezembro de 2020 - Regime Geral da Gestão de Resíduos;
• Portaria nº 145/2017 de 26 de abril - Regras aplicáveis ao transporte de resíduos e cria as guias
eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR) para o Transporte de Resíduos dentro em território
nacional;

• Lei nº 102/2009 de 10 de setembro – Regime jurídico da promoção da Segurança e Saúde no Trabalho;
• Lei nº 7/2009 de 12 de fevereiro – Aprova a revisão do Código do Trabalho;
• Regulamento (CE) n.º 852/2004 - Relativo à higiene dos géneros alimentícios e do regime sancionatório
aplicável às infrações às normas, publicado no Decreto-Lei n.º 113/2006, de 12 de junho.

• Toda a legislação subsequente com esta relacionada, e restante legislação técnica aplicável à
obra/serviço.
Sempre que necessário, solicito informação ao Representante da Empresa, relativamente à prestação do serviço
Comprometo-me a tomar todas as precauções necessárias para impedir qualquer impacto negativo nos
processos e/ou nos produtos no âmbito da Qualidade, Segurança e Defesa Alimentar e garantir a máxima
proteção em termos de Ambiente, Saúde e Segurança a todos os colaboradores, funcionários, visitantes e outras
pessoas que circulem nas imediações da obra ou envolvidas na prestação do serviço.
Asseguro que, todos os colaboradores que irão prestar serviço nas unidades da SCC, tomaram previamente
conhecimento das vossas regras e requisitos legais, acima descritos, mediante a participação em ações de
formação/sensibilização, cuja lista de presenças rubricada pelos mesmos, anexamos ao presente documento.
Tomei conhecimento que a gestão de resíduos em geral fica a cargo da SCC e que nos casos em que os
resíduos (a seguir identificados) são da nossa responsabilidade, forneceremos à SCC toda a documentação
exigida pela legislação (e-GAR, Licenças do destinatário e do transportador, etc.).
Designação ou Códigos LER dos resíduos que são da nossa responsabilidade:
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Entendo também que o não cumprimento dos requisitos ou das instruções do Representante da Empresa poderá
resultar na cessação do contrato.

Prestador do Serviço:

Responsável da SCC pelo Projeto/Serviço:

Nome Responsável:

Nº Telefone de Contacto:

Cargo:
Assinatura:

______________________ _____/___/___ Assinatura: _____________________ _____/___/___
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