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ABNT NBR ISO 14001:2015 – Sistema de Gestão Ambiental – Requisitos com orientações para uso 

ABNT NBR ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão de Qualidade – Requisitos 

ABNT NBR ISO 45001:2018 – Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional - Requisitos 
com orientação para uso 

ABNT NBR ISO 55001:2014 – Sistema de Gestão de Ativos 
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Todos os trabalhadores da Companhia Hidrelétrica Teles Pires. 
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Política de Gestão de Ativos 

Aprovada, em 30 de junho de 2022. 

A Diretoria da Companhia Hidrelétrica Teles Pires (“CHTP”) tem atribuída a competência de desenhar, 
avaliar e revisar em caráter permanente o Sistema de Governança e Sustentabilidade e, 

especificamente, de aprovar e atualizar as políticas corporativas, as quais contêm as pautas que regem 

a atuação da CHTP. 

No exercício destas responsabilidades e consciente de que a gestão excelente de todos os processos e 

recursos é uma alavanca imprescindível para a criação de valor de forma sustentável para CHTP, o 

Conselho de Administração aprova esta Política de Gestão de Ativos (“Política”). 

1. Finalidade 

Orientar para as decisões, atividades e comportamentos na gestão dos ativos, considerando uma visão 

integrada de ciclo de vida e a otimização do custo, risco e desempenho, buscando atingir os objetivos 

estratégicos e alcançar o máximo valor sustentável. 

2. Âmbito da Aplicação 

Esta Política é aplicável aos processos de Operação e Manutenção da UHE Teles Pires de forma 

integrada com as Políticas Ambiental, de Saúde e Segurança no Trabalho e de Qualidade. 

3. Princípios básicos de atuação 

Para a consecução dos objetivos mencionados, a CHTP assume e promove os seguintes princípios 

básicos de atuação que orientam todas suas atividades em matéria de gestão de ativos: 

a) Otimizar os custos e minimizar os riscos do desempenho dos ativos ao longo do ciclo de vida; 

b) Cumprir e avaliar periodicamente o atendimento a legislação e regulamentações pertinentes; 

c) Satisfazer os clientes e partes interessadas buscando a melhoria contínua da gestão e dos 

próprios ativos; 

d) Conscientização da força de trabalho nas atribuições e responsabilidades no processo de gestão 

de ativos. 

 

* * * 

Esta Política de Gestão de Ativos foi aprovada pelo Conselho de Administração em 30 de junho de 2022 e qualquer alteração 

ou revisão deverá ser a ele submetida. 


