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POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO 

 

 

A Construtora Vale Verde não tolera qualquer ato de corrupção. Nossos colaboradores, Alta 

Direção, Conselheiros e parceiros de negócios devem zelar pela observância das leis e 

regramentos aplicáveis, tais como a Lei Federal nº 12.846/2013, 8.429/1992, 9.613/1998 e 

8.666/1993 e o Código Penal Brasileiro. 

O cumprimento das normas antissuborno é fundamental para a empresa. Nenhum 

colaborador, Conselheiro, Diretor, empregado ou qualquer pessoa que represente a 

Construtora Vale Verde poderá ofertar, prometer, doar, aceitar ou solicitar vantagem indevida 

de qualquer valor (financeiro ou não financeiro), direta ou indiretamente, e independente de 

localização, em violação às leis aplicáveis, como incentivo ou recompensa para pessoa que está 

agindo ou deixando de agir em relação ao desempenho de suas obrigações. 

Quando possíveis não conformidades com nossas políticas ou eventuais violações a este 

documento são compartilhadas com a empresa, temos a oportunidade de gerar novos 

aprendizados e aprimorar nosso trabalho. 

A Construtora Vale Verde estabelece um canal de comunicação seguro, preservando o 

anonimato, para permitir que seus colaboradores e fornecedores manifestem suas 

preocupações de modo confidencial e responsável. 

A Construtora Vale Verde não tolerará represálias ou retaliação por qualquer pessoa contra 

um colaborador ou fornecedor que, de boa-fé, relatou comportamento questionável ou uma 

possível violação dos preceitos aqui estabelecidos. O conteúdo de todos os relatos será 

tratado de forma confidencial. 

As ações que contrariem os termos deste documento ou demais normas e procedimentos 

vigentes, ainda que por mera omissão ou tentativa de burla, estarão sujeitas à aplicação das 

penalidades estabelecidas pelo contrato de trabalho ou prestação de serviço aplicável, 

independente de eventuais ações civis ou criminais, incluindo, mas não limitado a, advertência 

verbal ou escrita, suspensão, rescisão do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. 

 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 

Declaro que recebi e tenho ciência do conteúdo do Código de Conduta da Construtora Vale 

Verde. Compreendo que este documento contêm as orientações essenciais às minhas funções 

e visa zelar pelas boas práticas nas atividades que executo, contribuindo para a preservação e 

o fortalecimento da imagem da empresa. 
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Minha assinatura neste termo é manifestação de meu reconhecimento. 

____________________________________ 

Aprovação 

____________________________________ 

Função 

____________________________________ 

Local 

Data: ____ /_____/_____ 


