
                    D-046-007 
 

 
 
 
Na Innova Ambiental S.A. nos organizamos para realizar uma gestão inovadora em limpeza pública e 
privada, e na gestão dos resíduos sólidos em harmonia com o meio ambiente. 
 
A política do Sistema Integrado de Gestão (SIG) da Innova Ambiental S.A. estabelece as diretrizes pelas 
quais procuramos um processo contínuo de satisfação dos clientes, acionistas, colaboradores e partes 
interessadas; assumindo a responsabilidade pela qualidade dos seus serviços, prevenção, controle e 
mitigação de impactos ao meio ambiente assim como a proteção e prevenção dos riscos de saúde e 
segurança no trabalho que podem ser gerado para todas as partes interessadas. 
 
Innova Ambiental S.A. está empenhada em cumprir os requisitos, com a melhoria contínua e desempenho 
do Sistema Integrado de Gestão, e os seguintes princípios: 
 

• Fornecer seus serviços com qualidade, garantindo a satisfação do cliente. 

• Desenvolver processos de proteção ao meio ambiente e na prevenção de poluição, eliminando os 
perigos e mitigando os riscos de seguridade e saúde ocupacional. 

• Proporcionar as condições de trabalho seguras e saudáveis para prevenção dos danos e deterioro da 
saúde. 

• Monitorar os impactos ambientais e riscos ocupacionais relacionados às suas atividades, produtos e 
serviços. 

• Garantir que os trabalhadores e seus representantes sejam comunicados e consultados sobe a gestão 
de seguridade e saúde no trabalho, promovendo sua participação ativa. 

• Promover o uso eficiente de combustível nos veículos utilizados nos serviços 

• Cumprir os requisitos legais aplicáveis em matéria ambiental, segurança e saúde no trabalho em 
matéria de combate à corrupção e outros requisitos que a organização subscreva voluntariamente 

• Desenvolver treinamentos em temas relacionados à qualidade, ao meio ambiente e à segurança e 
saúde dos colaboradores, assim como de integridade e ética; verificando o nível de eficácia destes 
treinamentos. 

• Promover o desenvolvimento permanente e o trabalho compartilhado com fornecedores. 

• Comunicar e fazer cumprir as regras do "Código de Conduta", "Política Anticorrupção" y demais 
políticas, procedimentos e documentos relacionados ao Programa de Integridade Sustentável. 

• Proibir qualquer ato de suborno, como oferta, promessa, aceitação ou solicitação de vantagem 
indevida, direta ou indiretamente. 

• Incentivar as inquietudes declaradas de boa fé, sem receio de qualquer tipo de represália. 

• Garantir a autoridade e total independência da função de conformidade antissuborno para lidar com 
qualquer assunto relacionado a questões de suborno, que terá acesso direto e imediato ao órgão 
governamental e à alta administração em caso de problemas ou preocupações. Além disso, haverá 
funções de assessoria pessoal, supervisão do desenho, implementação e conformidade do Sistema de 
Gestão Antissuborno. 

• Atos de suborno levarão às penalidades previstas conforme lei e os regulamentos internos. 
 

Todos os trabalhadores devem contribuir dentro de suas atividades para cumprir a política do sistema de 
gestão integrada. 
 
A Administração assume o compromisso de fornecer os recursos necessários para cumprir e aplicar a 
política do sistema de gerenciamento integrado. 
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