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Código de É�ca e 
Programa de Integridade



O Regimento Interno, por outro lado, elenca as diretrizes pelas quais devem se 
pautar seus empregados,  fornecedores e clientes.

A SEMEP é uma empresa fundada há mais 29 (vinte e nove) anos sendo 
reconhecida e consolidada no mercado trabalhando com foco na prestação de 
serviços. Hoje, atua em três segmentos diferentes com as empresas: SEMEP 
LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO LTDA., SEMEP ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA. 
e SEMEP FACILITIES LTDA, que fazem parte do Grupo A.G.B.O. uma holding 
criada em 2011, para atender o mercado com excelência e qualidade.

A SEMEP acredita que um ambiente de trabalho nos quais estejam presentes os 
valores da empresa é salutar e, por conta disso, convida a todos a par�ciparem 
do desenvolvimento e fortalecimento da cultura é�ca organizacional, primando 
pela postura íntegra e transparente nas relações ins�tucionais e de negócios.

A SEMEP tem como premissa básica a hones�dade e com base nesta elaborou 
seu Código de É�ca e seu Programa de Integridade que devem ser cumpridos 
não somente por seus colaboradores diretos como por todos aqueles que com a 
empresa se relacionam independentemente do grau ou nível hierárquico.

Este documento é parte integrante do Sistema de Gestão Integrado com registro 
no item seis da norma NBR ISO 9001 bem como sua versão de revisão.

      INTRODUÇÃO

ABRANGÊNCIA

O Código de É�ca e o Programa de Integridade foram elaborados com base 
na missão e valores da SEMEP e contemplam diretrizes de conduta 
baseadas em padrões é�cos e morais que servirão de referencial para o 
comportamento de todos os empregados  cabendo a sua aplicação a todos 
os integrantes do quadro funcional da SEMEP no exercício de suas funções, 
inclusive prestadores de serviços, fornecedores e parceiros de negócios 
que se vinculam à ins�tuição. O Regimento Interno visa regulamentar a 
organização e o funcionamento da SEMEP.

Este Código de É�ca, o Programa de Integridade e o Regimento Interno 
ficarão publicamente disponíveis no WEBSITE da Empresa no endereço 
h�p://www.semep.com.br e no SIG – Sistema Integrado de Gestão, para 
consulta a qualquer momento, cabendo ao Representante Legal da 
Empresa: (i) assegurar o cumprimento e respeito de ambos os 
documentos, Código de É�ca e Integridade e Regimento Interno; (ii) dar 
ciência aos novos empregados sobre os mesmos mantendo registro da 
ciência e concordância dos mesmos; (iii) promover a ampla divulgação do 
Código de É�ca e Integridade e Regimento Interno e suas atualizações ao 
corpo funcional da Empresa, clientes, prestadores de serviços e 
fornecedores; (iv) esclarecer dúvidas e verificar o entendimento quanto ao 
conteúdo e aplicação. 

DIVULGAÇÃO



Manter o Centro de Recursos Compar�lhados - CRC, com um alto padrão 
de atendimento às necessidades oriundas dos contratos, consolidando 
em todos departamentos do CRC um tratamento adequado, rápido e de  
qualidade reconhecida pela gestão junto ao cliente.

MISSÃO

VISÃO
Ter o CRC da sede reconhecido pelas empresas do grupo como referência 
de excelência no apoio às a�vidades dos contratos.

VALORES

      Qualidade e Segurança: 

Oferecer um ambiente é�co e respeitoso para desenvolver suas a�vidades.

       É�ca no trabalho: 

       Organização: 
Prezar por um ambiente de trabalho organizado e o�mizado que ofereça 
uma base para resultados seguros e de boa qualidade.

Compromisso firme com sua equipe de trabalho envolvendo a segurança e a 
qualidade dos seus serviços.

         Responsabilidade Social e Cidadania: 

        Sustentabilidade: 
Atuação responsável em suas operações buscando preservar as atuais e 
futuras gerações.

Atuação responsável por toda a rede de relacionamentos que envolve a 
empresa.

Os dirigentes e os empregados da SEMEP pautam suas ações 
pelos seguintes princípios, NO RELACIONAMENTO COM OS 
DIVERSOS SETORES DA SOCIEDADE, ASSEGURANDO:

CÓDIGO DE ÉTICA

  AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS

     A valorização e o respeito ao cumprimento dos acordos e contratos, bem 
como aos direitos dos seus clientes, atuando na correção de possíveis prejuízos 
causados sob sua responsabilidade com agilidade e em prazos definidos como 
prioritários dentro do sistema de gestão da empresa;

       O profissionalismo, a confiança e a transparência; 

     A valorização das oportunidades de negócios e parcerias construídas com 
seus clientes, visando resultados em bene�cio da empresa e da sociedade; e 

    O reconhecimento do papel e apoio à atuação dos órgãos controladores, 
prestando-lhes informações per�nentes e confiáveis no tempo adequados.

       A iden�ficação, proposição e viabilização de soluções inovadoras e integra-
das que contribuem com o reforço à legi�midade e sustentação de seus clientes.

   A disponibilidade de soluções, produtos e serviços de qualidade, que 
agreguem valor aos negócios de seus clientes, inves�ndo, permanentemente, 
na busca de tecnologias adequadas e no aprimoramento das estratégias 
empresariais; 

       Cumprimento das legislações Municipais, Estaduais e Federais;

  AOS CLIENTES 



CÓDIGO DE ÉTICA

 AOS FORNECEDORES E EMPRESAS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

       A rejeição às disposições contratuais que afrontem ou minimizem a digni-
dade, a qualidade de vida e o bem-estar social dos empregados terceirizados.

       O es�mulo às inicia�vas socioculturais e espor�vas de seus empregados;

      A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência em 
todos os atos pra�cados; 

    Relacionamento, apenas e tão somente, com fornecedores e parceiros que 
possuem prá�cas harmônicas ao padrão é�co adotado pela SEMEP e à moral 
social, recusando-se a contratar com empresas que concorrem deslealmente, 
que se u�lizam de mão de obra escrava e infan�l e que pautam sua conduta 
contrariamente à legislação vigente;

     O estabelecimento de relações justas e equilibradas com a comunidade por 
meio do incen�vo, promoção, apoio e par�cipação em ações de responsabilidade 
social e cidadania; 

     O incen�vo, apoio e par�cipação em ações governamentais voltadas para o 
desenvolvimento social e o combate à pobreza; 

     Reparação, quando comprovada sua culpa, de possíveis perdas ou prejuízos 
decorrentes de danos causados, em virtude de serviços prestados em 
desconformidade, às comunidades eventualmente afetadas.

  À COMUNIDADE 

    A manutenção de um relacionamento pautado no respeito mútuo, preser-
vação e confidencialidade das informações per�nentes à Empresa e seus clientes;

   O estabelecimento de parcerias, desde que preservados a imagem e os 
interesses da SEMEP;

 

      Promoção de ações internas e externas de conscien�zação ambiental;

  AO MEIO AMBIENTE

     A condução dos negócios e a�vidades com responsabilidade social e ambien-
tal, contribuindo para o desenvolvimento sustentável;

      Padrões de excelência em meio ambiente, a fim de garan�r produtos e servi-
ços adequados às expecta�vas de seus clientes e à legislação ambiental, tanto no 
âmbito nacional quanto internacional, em sendo o caso;

    Uso sustentável da água e energia, a redução do consumo, a reciclagem de 
materiais, a redução da geração de resíduos sólidos e emissão de gases 
poluentes;

Iden�ficação de passivos ambientais visando atuação preven�va e corre�va na 
solução de eventuais problemas causados;

      Comunicação imediata a consumidores, clientes, comunidade e sociedade em 
geral acerca de eventuais danos ambientais caso ocorram.

  A SEUS CONCORRENTES

  COM A IMPRENSA

    O relacionamento com a imprensa deve ser pautado pela transparência e 
respeito à legislação. Todos os contatos com qualquer órgão de imprensa devem 
ser, obrigatoriamente, autorizados formalmente pela Diretoria e conduzidos pela 
área de Marke�ng da empresa.

       Respeito e promoção da livre concorrência.



    Disponibilização de canal formal e documental para que os empregados 
possam registrar suas sugestões e/ou reclamações per�nentes à realização do 
trabalho ou a�tudes que porventura venham a surgir visando sempre à melhoria 
do sistema de gestão;

     Fornecimento de todos os equipamentos necessários para garan�r a inte- 
gridade �sica do empregado e a segurança aplicada à a�vidade desempenhada;

   Oferecimento de condições para a realização das a�vidades de forma 
harmônica visando melhor desempenho do empregado sem afetar sua saúde e o 
meio ambiente;

        A preservação e respeito à imagem, ao patrimônio e aos interesses da Empresa; 

 

      O reconhecimento e valorização do capital intelectual da Empresa e o es�-
mulo ao surgimento de novas lideranças;

        A valorização e o es�mulo à conduta é�ca individual e cole�va.

       Cumprimento da legislação vigente e de normas regulamentadoras;

NO RELACIONAMENTO DIRETO COM SEUS EMPREGADOS

      A valorização das pessoas, contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal, 
técnico e profissional; 

   O zelo, permanente, pela u�lização adequada e econômica dos recursos 
materiais, técnicos e financeiros da Empresa; 

   O compar�lhamento de seus conhecimentos e experiências, buscando o 
aprimoramento da capacitação técnica, dos métodos e dos processos, de 
maneira a a�ngir melhor resultado global da Empresa; 

      A manutenção de um ambiente de trabalho onde o relacionamento é baseado 
no profissionalismo, confiança, cooperação, integração, respeito às diferenças 
individuais e urbanidade; 

CÓDIGO DE ÉTICA
     Transparência das informações que afetam os empregados preservando os 
direitos trabalhistas no que se refere a informações médicas, funcionais e 
pessoais a eles per�nentes, bem como garan�r a confidencialidade de qualquer 
informação transmi�da por empregados que envolvam denúncias é�cas 
possibilitando ao denunciante se iden�ficar ou não por meio de caixa de 
sugestões dispostas dentro da empresa;

    Combater todas as formas de preconceito e discriminação,  em processo 
sele�vo ou para seus empregados e fornecedores, independentemente de seu 
porte, promovendo  eventos para conscien�zação dos empregados,  u�lizando 
comunicação formal e mantendo sempre a  atualização quanto à importância de 
banir prá�cas  discriminatórias deixando claro que nenhum empregado será  
tratado de forma preconceituosa quando se tratar de  diferenças raciais, origem 
é�ca, orientação sexual, condição  �sica, religião, idade, ideologia ou qualquer 
outra forma  expressa que indique discriminação;

   Exigir de seus empregados que ajam com hones�dade e é�ca indepen-
dentemente do nível hierárquico. Para isto, a SEMEP não permite qualquer forma 
de assédio moral, sexual, constrangimentos ou in�midações, seja em a�tudes ou 
palavras.

      O reconhecimento à legi�midade e manutenção de um diálogo permanente 
com as ins�tuições representa�vas dos trabalhadores, legalmente cons�tuídas, 
mantendo canais de diálogo pautados no respeito mútuo, seriedade, 
responsabilidade e transparência nas relações; 

    Promover a capacitação con�nua de seus empregados e evitar demissões, 
sempre que possível, buscando alterna�vas e recolocação em área iden�ficada 
quando possível, para melhor adequação deste determinado empregado em 
qualquer nível hierárquico;

     O cumprimento das determinações explicitadas nos instrumentos que regu-
lam a relação da Empresa com seus empregados.

    A negociação como instrumento adequado para buscar a integração e a 
convergência;



    Respeito às informações de cunho restrito que lhe forem transmi�das 
comprometendo-se a não as divulgar a terceiros sem prévio e expresso 
consen�mento da direção da empresa;

Os empregados, NO RELACIONAMENTO DIRETO COM A SEMEP

    U�lização adequada e conforme treinamento das ferramentas disponi-
bilizadas para execução do trabalho, vedada a u�lização para fins pessoais;

    Cumprimento de seu contrato de trabalho com empenho, qualidade e 
assiduidade aproveitando as oportunidades de capacitação e aplicando-as em 
sua ro�na de trabalho conforme a per�nência;

     Disponibilidade em auxiliar a empresa e colegas mantendo, sempre, um 
ambiente de cordialidade e respeito perante seus colegas de trabalho;

      Reconhecimento de erros em a�vidades executadas viabilizando, assim, a 
correção em tempo hábil;

         Abster-se de se envolver em a�vidades conflitantes com as polí�cas e cultura 
definidas pela empresa comunicando aos responsáveis hierárquicos – superior 
imediato e/ou o responsável pela qualidade, quando houverem a�vidades 
conflitantes às diretrizes aplicadas;

      Abster-se de pra�car e se submeter a atos de preconceito, discriminação, 
ameaça, falso testemunho, assédio moral,  assédio sexual ou qualquer outro ato 
contrário aos princípios  e compromissos deste Código de É�ca denunciando, 
imediatamente, os transgressores;

      Abster-se de exigir, insinuar, aceitar, oferecer qualquer �po de favor, vanta-
gem ou bene�cio para si ou qualquer outra pessoa que não por meios legais como 
contrapar�da a suas a�vidades profissionais.

CÓDIGO DE ÉTICA

PREMISSAS BÁSICAS

           Cabe à SEMEP e a todas as suas empresas controladas, independentemen-
te de local de atuação, manter um sistema de controles internos e registros que, 
com razoável detalhamento, reflitam de forma precisa todas as operações 
contábeis relevantes;

         É proibido a qualquer empregado efetuar pagamentos em espécie supe-
riores a R$ 500,00 (quinhentos reais) e sem a respec�va nota fiscal;

             É dever de todos os execu�vos e empregados comunicar à SEMEP qualquer 
relação de parentesco dentro da empresa ou com terceiros, principalmente 
fornecedores e clientes, para que se possa avaliar eventuais conflitos de interesse 
ou eventuais implicações;

           É dever de todos os execu�vos e empregados da SEMEP e suas empresas 
controladas, em todas as unidades, conduzir todos os negócios com integridade, 
evitando qualquer forma de fraude, suborno, corrupção, falsificação, 
desones�dade ou lavagem de dinheiro;

          As diretrizes deste documento têm como obje�vo conscien�zar a todos 
sobre as Leis An�corrupção. Violações a estas leis podem resultar em penalidades 
civis e criminais, que incluem pagamento de multas e prisão, aplicadas tanto aos 
empregados quanto à empresa, podendo ser impostas por en�dades 
governamentais brasileiras e estrangeiras mesmo quando a ação que originou a 
violação tenha ocorrido em outro país;

PROGRAMA DE INTEGRIDADE



Ÿ A outra parte é conhecida pela violação às leis locais e responde a 
inquéritos e processos;

   Para verificação da reputação das en�dades com as quais a 
SEMEP manterá relação, os seguintes exemplos de situações devem ser 
considerados como alertas de potenciais infrações à Lei An�corrupção 
pela parte contratada ou futura parceira comercial:

Ÿ A outra parte se nega a assinar contratos que possuem cláusula de 
an�corrupção com imposição de penalidades para descumprimento;

Ÿ A outra parte requer a inclusão de cláusulas incomuns ou formas de 
pagamento que não respeita a legislação vigente;

Ÿ A outra parte condiciona a contratação da SEMEP à contratação de 
certas empresas ou mesmo pessoas que se relacionam direta ou 
indiretamente com empregados do Governo, reflitam de forma 
precisa todas as operações contábeis relevantes.

            É proibido em qualquer circunstância oferecer, prometer, 
autorizar ou pagar qualquer “item de valor” a empregado público, 
candidato, par�do polí�co ou afiliados, de qualquer nacionalidade 
visando influenciar ou induzir para obter negócios, reter negócios ou 
qualquer outro �po de vantagem. Entende-se como “item de valor”, 
independente do montante envolvido:

• Entretenimento e/ou refeições;
• Valores em espécie e/ou ações;

• Reembolso de viagens ou outras despesas;
• Presentes ou compras e suas variantes (ex: “vale-compras”);

• Favores pessoais ou contratação de familiares;
• Brindes acima de R$ 100,00 (cem reais) e que não se refiram a 
épocas específicas. Não se consideram nesta categoria, canetas, 
agendas, calendários, chaveiros, pen drives, etc;

• Descontos na aquisição de produtos;

• Doações ou contribuições a en�dades públicas ou privadas;

 A adoção de ações consideradas infrações à Lei An�corrupção por 
intermediários, prestadores de serviços, contratados, distribuidores, 
fornecedores, sócios ou parceiros, sejam eles pessoas �sicas ou jurídicas, 
relacionados à SEMEP e suas controladas por força de contrato e/ou 
relação comercial, podem vir a ser imputadas ao Grupo AGBO como um 
todo já que controlador de tais empresas, logo, cabe aos Gestores 
responsáveis conhecer a reputação dessas en�dades e orientar 
formalmente quanto às prá�cas adotadas e es�muladas pelo Grupo para 
atendimento pleno à Lei An�corrupção (ex: cláusulas contratuais, termos 
de declaração);

PROGRAMA DE INTEGRIDADE



Todos que se relacionam de forma direta ou indireta com a SEMEP devem 
conhecer e zelar pelo cumprimento deste Programa de Integridade, 
tendo os mesmos compromissos é�cos, indis�ntamente do cargo que 
ocupam e da relação estabelecida com a SEMEP já que a não observância 
de quaisquer das prá�cas e/ou procedimentos aqui descritos pode influir 
na credibilidade da imagem ins�tucional da SEMEP e, por conseguinte, 
do GRUPO AGBO, perante os clientes, mercado, órgãos supervisores       . 
e regulamentadores, governo e a sociedade em geral. 

Este Programa de Integridade reflete as diretrizes traçadas pelo Código 
de É�ca, revelam, assim, os valores e a cultura da SEMEP e o seu 
compromisso de profissionalismo e transparência em todas as ações no 
trabalho. 

O desrespeito ao Código de É�ca e, por conseguinte à Polí�ca de 
Integridade, sujeitará os empregados às ações disciplinares podendo 
resultar inclusive na sua demissão por justa causa e em processo legal e 
sujeitará as empresas contratadas à rescisão contratual.

O QUE FAZER CASO SUSPEITE DA 
VIOLAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE?

Informe sua liderança, por escrito, de quaisquer a�vidades, interesses 
financeiros ou relacionamentos externos que possam envolvê-lo direta 
ou indiretamente em um conflito de interesses real ou com a aparência 
de um conflito. Eventual conflito de interesse será adequadamente 
analisado pelo Jurídico da SEMEP que o posicionará quanto à questão 
subme�da.

Além disso, a SEMEP disponibiliza CANAIS DE DENÚNCIA para que o 
empregado e mesmo terceiros possam, de forma anônima, procurar 
ajuda. Sendo eles:
Ÿ  Telefone: 0800 555 0101
Ÿ  E-mail: ouvidoria@semep.com.br
Ÿ  Formulário eletrônico: www.semep.com.br

A Empresa assegura a confidencialidade na condução destes assuntos e o 
compromisso de apuração dos casos relatados. 

Situações que, porventura, não estejam aqui explicitadas, serão tratadas 
como exceção e encaminhadas ao Representante Legal da Empresa que 
analisará e decidirá dentro dos princípios deste Código. 

Faça sua parte
e contribua para

o sucesso da
SEMEP!

0800 555 0101
ouvidoria@semep.com.br

www.semep.com.br

CANAL DE DENÚNCIA:


