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Política de Segurança e Saúde Ocupacional 
 
 
 
Conceito 
 
Priorizar a segurança e a saúde ocupacional das pessoas envolvidas em atividades laboral desta Organização 

Social, com foco na prevenção, atendendo os requisitos legais e regulamentares e promovendo a melhoria 

contínua na sua gestão. 

 
Aplicação 
 
Esta política se aplica a todas as unidades do Brasil e em outros países onde está OS Viva Rio atuar. 

 

Diretrizes 

 

A OS Viva Rio deve proporcionar ao colaborador um ambiente de trabalho seguro e saudável; 

- Considerar a Segurança e Saúde Ocupacional como parte integrante da Gestão de Pessoas, comprometendo 

os gestores, inclusive pelo seu exemplo, e demais profissionais como fator de sucesso; 

- Considerar as atitudes em Segurança e Saúde Ocupacional como parte do desenvolvimento profissional dos 

colaboradores; 

- Prevenir acidente e doenças ocupacionais através da identificação, avaliação, controle e mitigação dos fatores 

de riscos à segurança e saúde das pessoas envolvidas com a OS Viva Rio, inclusive os que possam atingir a 

população; 

- Cumprir a legislação vigente em matéria de segurança e saúde ocupacional no país onde está OS atuar e se 

adequar de acordo com projeto em que estiver atuando. 

- Fornecer aos Órgãos de Segurança e Saúde ocupacional todas as informações que por eles forem demandados.  

 

Responsabilidade  

 

Conselho de Administração 

Garantir o alinhamento da política com os valores da organização. 

 

Diretoria Executiva 

 

Sempre considerar o bem-estar, a segurança e a saúde dos trabalhadores nas decisões estratégicas da 

Organização Social. 
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Assegurar a disponibilidade dos recursos essências para estabelecer, implementar, manter e melhorar a gestão 

de Segurança e Saúde Ocupacional, incluindo pessoas, bem como infraestrutura organizacional e financeira. 

 

Gestão de Pessoas 

 

Delinear processos de gestão de pessoas ou incrementá-los com ações que visem a manutenção do bem-estar, 

da saúde e da segurança dos trabalhadores ao longo de todo seu relacionamento com esta Organização, que 

engloba desde o recrutamento e seleção de profissionais até a demissão ou aposentadoria dessas. 

 

Gestores 

 

Zelar, apoiar e atuar para promover todas as ações que visem a Segurança e a Saúde Ocupacional na 

administração de suas seções/unidades. 

 

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina Ocupacional 

 

Apoiar tecnicamente a elaboração dos procedimentos de Segurança e Saúde Ocupacional, promover os 

procedimentos e orientar todos os setores sobres assuntos de Segurança e Saúde Ocupacional. 

 

Colaboradores Membros da CIPA 

Atuar em conjunto com os gestores locais e da gestão de pessoas no desenvolvimento de um ambiente seguro 

e saudável nas unidades. 

 

Colaboradores  

 

Participar de todas as ações para prevenção de acidente e propor melhorias para redução de acidentes e doenças 

em suas atividades diárias. 

 

Para saber mais sobre informações sobre Segurança e Saúde Ocupacional, tais como: definições, manual, fluxo, 

formulários clique aqui.  
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