INOVANDO COM TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INTEGRIDADE STRATA
Neste manual você terá acesso aos procedimentos, medidas e orientações da Strata em relação à
integridade da nossa equipe e da nossa empresa.
Aqui você vai encontrar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Procedimento para aplicação de medidas disciplinares
Política de brindes, presentes e hospitalidade
Política e conflitos de interesse
Política de contratação de terceiros
Política de mitigação de riscos
Política de patrocínios e doações
Política de relacionamento com o poder público
Regimento interno do comitê de ética e compliance da Strata

1. PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS DISCIPLINARES
1 - OBJETIVOS
- Definir regras para aplicação de medidas disciplinares a todos os membros da Strata em casos que
violem as normas do Programa de Integridade e Compliance.
- Estabelecer procedimentos contra comportamentos indisciplinares mediante a aplicação de recursos
legais.
2 - APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA
A aplicação de medidas disciplinares será feita quando confirmada a ocorrência de comportamentos
inadequados no ambiente de trabalho, aptos a justificar ato disciplinar, podendo ser adotadas as
seguintes penalidades:
>
>
>
>
>

Advertência verbal;
Advertência escrita;
Suspensão de até 30 (trinta) dias corridos, quando aplicável;
Demissão sem ou com justa causa;
Abertura de processo civil ou criminal.
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3 - DEFINIÇÕES
A - Advertência verbal: será aplicada em casos que o fato não tenha interferido na rotina da empresa e
desde que este também não tenha afrontado as normas e procedimentos internos estabelecidos. A
advertência tem caráter educativo.
B – Advertência escrita: havendo reincidência de advertência verbal, aplica-se a advertência escrita,
para que o funcionário tome conhecimento do seu comportamento e das consequências que
podem advir em caso de reincidência.
C – Suspensão: pode ser aplicada após advertências ou até mesmo logo após o cometimento de uma
falta grave.
D - Demissão sem ou por justa causa: portando provas documentais e testemunhais, deve ser instaura-do o procedimento para a apuração da falta grave, que deverá constar a descrição minuciosa do
ocorrido e a assinatura das testemunhas com total sigilo do documento.
civi ou criminal: havendo comprovação de ato ilícito, a empresa poderá
E - Abertura de processo cívil
reportar os fatos às autoridades para que tais medidas sejam aplicadas.
4 - RECUSA DO EMPREGADO EM RECEBER A MEDIDA DISCIPLINAR
Nos casos em que o funcionário se recusar a assinar a medida disciplinar, deverá constar a assinatura
de 2 (duas) pessoas que tenham testemunhado o ato de recusa da assinatura da medida disciplinar. A
suspensão será mantida, independendo da assinatura da carta e deverá ser anotada no cartão ou livro
de ponto.
5 – REGISTRO
A área responsável pela prática de compliance após apuração dos fatos irá propor a medida disciplinar
cabível de acordo com o caso concreto, competindo à autoridade hierárquica superior definir a penalização. Todas as denúncias e penalidades aplicadas serão registradas por meio de ata de reunião e
arquivadas no setor competente.
Esclarecemos que a medida disciplinar possui caráter punitivo e orientativo e deve ser aplicada de
forma justa e moderada, levando em consideração o ato praticado.
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2. POLÍTICA DE BRINDES, PRESENTES E HOSPITALIDADE
Objetivo:
Esta política tem o objetivo de difundir a postura de integridade e transparência da Strata, criando um
regramento institucional para recebimento de brindes e presentes, visando garantir a conduta adequada de seus colaboradores frente à legislação, às diretrizes gerais da empresa e aos preceitos de seu
Código de Conduta. Com caráter preventivo, o colaborador deverá pautar seu comportamento nas
premissas dessa Política diante de eventuais situações que possam gerar dúvidas, bem como reprimir
quaisquer práticas contrárias que possam comprometer a empresa.
Abrangência:
Todos os colaboradores da empresa, desde estagiários até a alta direção, bem como fornecedores e
prestadores de serviços. Essas orientações deverão ser seguidas em todos os negócios que a empresa
atue ou venha a atuar e em todos os seus escritórios, obras e relacionamentos corporativos.
Definições e conceitos importantes:
•

Política: conjunto de regramentos e diretrizes estabelecidos pela empresa para nortear a conduta
de seus colaboradores, fornecedores e prestadores de serviço.

•

Agente Público: quem exerce função pública. Equipara-se a agente público quem trabalha para
empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da
Administração Pública.

•

Brinde: algum item que não tenha valor comercial, distribuído a título de cortesia ou propaganda,
que contenha o logotipo da empresa e que não se destine a agraciar exclusivamente determinada
pessoa. Exemplos: canetas, agendas, canecas e similares.

•

Presente: item de valor comercial direcionado à determinada pessoa.

•

Hospitalidade: tudo que compreende deslocamentos, hospedagens, alimentação e entretenimento.

Diretrizes Gerais:
•

Toda forma de corrupção ativa ou passiva com fornecedores, prestadores de serviços, clientes e
demais pessoas com as quais a Strata mantém relações são, veementemente, rechaçadas pela
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diretoria e passíveis de severas punições aos envolvidos.
•

É obrigação de todos os empregados observarem o que está contido nesta Política, praticando e
promovendo a sua aplicação em toda e qualquer ação ou negócio que envolva interesses da Strata.
O desconhecimento da Política não serve de justificativa para nenhum ato ou omissão.

•

A divulgação dessa Política é de responsabilidade de todas as lideranças da empresa, que devem
discutir o documento com seus liderados e fazer chegar as informações aqui descritas a todos os
funcionários da empresa.

Diretrizes específicas:
Em todas as relações profissionais com clientes, fornecedores, órgãos governamentais, comunidades e
outros, devem ser observadas as seguintes diretrizes:
•

Os colaboradores da Strata não podem aceitar presentes ou vantagens em seu nome que caracterizem comprometimento de sua situação profissional e dos objetivos da empresa. Não deverão ser
oferecidos ou aceitos presentes em circunstâncias que possam criar obrigação comercial e no
relacionamento com representantes de clientes, fornecedores e concorrentes da Strata.

•

Antes de aceitar convites para eventos com despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação custeadas por clientes, fornecedores, órgãos governamentais e outros, avalie com seu superior
imediato a real oportunidade de desenvolvimento de contato comercial, que tenham sido estendidos também a profissionais de outras empresas.

•

Objetos recebidos a título de prêmio, presentes e brindes que representem homenagem à Strata
devem ser encaminhados à diretoria.

•

Não poderão ser oferecidos ou aceitos, em qualquer circunstância, independentemente de seu
valor, dinheiro, cheques ou transferências bancárias, assim como pagamentos ou empréstimos.

•

Fica proibido o recebimento de presentes e brindes com valor acima de R$ 100,00 (cem reais).

•

A Strata não pactua com pagamentos ou brindes a funcionários públicos visando agilizar serviços
dos órgãos competentes ou outras ações de rotinas administrativas.

Canais de Denúncia:
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Quaisquer práticas que possam ser lesivas a esta Política podem/devem ser comunicadas imediatamente em qualquer uma das seguintes esferas:
>
>
>

Diretamente ao superior imediato
Canal de ouvidoria da Strata
Canal de denúncia da Strata

Sanções e Penalidades:
Eventuais infrações devem ser responsabilizadas diretamente àqueles que as cometeram. Aos infratores poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
•
•
•
•
•
•

Advertência verbal
Advertência escrita
Suspensão
Demissão sem justa causa
Demissão por justa causa
Abertura de processo civil ou criminal

Essas penalidades serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações, não obedecendo à ordem
em que se encontram descritas acima, observando-se os princípios de justiça. Os casos omissos serão
tratados pelo comitê de ética da empresa.

3. POLÍTICA DE CONFLITOS DE INTERESSE
Objetivo:
Esta Política tem o objetivo de difundir a postura de integridade e transparência da Strata, criando um
regramento institucional, estabelecendo diretrizes e orientações na identificação e resolução de eventuais situações que possam apresentar conflitos de interesse e, assim, garantir a conduta adequada de
seus colaboradores frente à legislação, às diretrizes gerais da empresa e aos preceitos de seu Código
de Conduta. Com caráter preventivo, o colaborador deverá pautar seu comportamento nas premissas
desta Política diante de eventuais situações que possam gerar dúvidas, bem como reprimir quaisquer
práticas contrárias que possam comprometer a empresa.
Abrangência:
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Todos os colaboradores da empresa, desde estagiários até a alta direção, bem como fornecedores e
prestadores de serviços. Essas orientações deverão ser seguidas em todos os negócios que a empresa
atue ou venha a atuar e em todos os seus escritórios, obras e relacionamentos corporativos.
Definições e Conceitos importantes:
•

Política: conjunto de regramentos e diretrizes estabelecidos pela empresa para nortear a conduta
de seus colaboradores, fornecedores e prestadores de serviço.

•

Agente Público: quem exerce função pública. Equipara-se a agente público quem trabalha para
empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da
Administração Pública.

•

Familiares: pais, cônjuges, filhos, irmãos, avós, cunhados e primos de primeiro grau.

Diretrizes gerais:
•

Todas formas de corrupção ativa ou passiva com fornecedores, prestadores de serviços, clientes e
demais pessoas com as quais a Strata mantém relações são, veementemente, rechaçadas pela
Diretoria e passíveis de severas punições aos envolvidos.

•

É obrigação de todos os empregados observarem o que está contido nessa Política, praticando e
promovendo a sua aplicação em toda e qualquer ação ou negócio que envolva interesses da Strata.
O desconhecimento da Política não serve de justificativa para nenhum ato ou omissão.

•

A divulgação desta Política é de responsabilidade de todas as lideranças da empresa, que devem
discutir o documento com seus liderados e fazer chegar as informações aqui descritas a todos os
funcionários da empresa.

Diretrizes Específicas:
O funcionário deve se dedicar aos interesses da Strata e atentar-se para eventual situação em que haja
conflito de interesse. Em geral, tal situação ocorre quando, valendo-se de seu cargo, função ou influência, o empregado privilegia seu interesse particular em detrimento dos interesses da empresa, podendo
infringir dano ou prejuízo. O resultado do trabalho do colaborador é de propriedade da empresa, mesmo
os de natureza intelectual como novas ideias, inovações e melhorias. Nesse sentido, é importante:
•

Observar e cumprir princípios, normas e regulamentos;
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•

Dedicar-se ao cumprimento de metas, objetivos e planejamentos;

•

Não exercer qualquer atividade, remunerada ou não, que seja conflitante com os interesses da
empresa;

•

Não prestar consultorias, assessorias técnicas e outros trabalhos, mesmo fora do horário de
expediente, que o façam por meio da influência de seu cargo na Strata e que podem gerar conflito
de interesse. No caso de dúvida, o colaborador deve perguntar à chefia imediata antes de aceitar
qualquer oferta ou convite;

•

Não estabelecer vínculos societários com clientes, fornecedores ou concorrentes da Strata, mesmo
que seja em negócios diversos ao da empresa;

•

Ao ocupar posições representativas em entidades externas como associações, sindicatos e demais
órgãos de classe, o colaborador deve comunicar à sua chefia imediata para que avalie possíveis
conflitos de interesse;

•

Evitar ao máximo resolver questões de cunho pessoal durante o horário de trabalho. Sempre que
houver indício ou dúvida acerca de conflito de interesse, o empregado deve informar ao seu chefe
imediato;

•

Sempre que houver algum tipo de vínculo familiar nos relacionamentos (clientes, fornecedores,
poder público, demais colaboradores, dentre outros), reportar-se imediatamente ao superior imediato que, por sua vez, avaliará junto à diretoria eventuais situações de conflitos de interesse.

Canais de Denúncia:
Quaisquer práticas que possam ser lesivas a esta Política podem/devem ser comunicadas imediatamente em qualquer uma das seguintes esferas:
>
>
>

Diretamente ao superior imediato
Canal de ouvidoria da Strata
Canal de denúncia da Strata

Sanções e Penalidades:
Eventuais infrações devem ser responsabilizadas diretamente àqueles que as cometeram. Aos infrato-
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res poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
•
•
•
•
•
•

Advertência verbal
Advertência escrita
Suspensão
Demissão sem justa causa
Demissão por justa causa
Abertura de processo civil ou criminal

Essas penalidades serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações, não obedecendo à ordem
em que se encontram descritas acima, observando-se os princípios de justiça. Os casos omissos serão
tratados pelo comitê de ética da empresa.
4. POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS
Objetivo:
Esta Política tem o objetivo de difundir a postura de integridade e transparência da Strata Engenharia,
especialmente no relacionamento de sua área de compras e suprimentos com fornecedores e prestadores de serviço, criando um regramento institucional e visando garantir a conduta adequada de seus
colaboradores frente à legislação, às diretrizes gerais da empresa e aos preceitos de seu Código de
Conduta. Com caráter preventivo, o colaborador deverá pautar seu comportamento nas premissas
desta Política diante de eventuais situações que possam gerar dúvidas, bem como reprimir quaisquer
práticas contrárias que possam comprometer a empresa.
Abrangência:
Todos os colaboradores da empresa, desde estagiários até a alta direção, bem como fornecedores e
prestadores de serviços. Essas orientações deverão ser seguidas em todos os negócios que a empresa
atue ou venha a atuar e em todos os seus escritórios, obras e relacionamentos corporativos.
Definições e conceitos importantes:
•
•
•

Política: conjunto de regramentos e diretrizes estabelecidos pela empresa para nortear a conduta
de seus colaboradores, fornecedores e prestadores de serviço.
Contratante: quem necessita de serviços ou materiais.
Contratada ou Terceiro: todo aquele que fornece produtos e serviços, seja pessoa física ou jurídica.
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Critérios de fornecimento:
A Strata Engenharia visa garantir a satisfação permanente de seus clientes. Alinhado esse objetivo, a
sua política de contratação de terceiros estimula que nossos fornecedores busquem a melhoria contínua para atender as expectativas e requisitos desse processo. Nesse contexto, todos os fornecedores
são classificados de acordo com um nível de criticidade baseado nos critérios abaixo:

CARACTERÍSTICA OBSERVADA

NÍVEL DE CRITICIDADE
A

Produto ou serviço fornecido que impacta diretamente no bom andamento dos processos internos,
externos e entregas da empresa

B

Produto ou serviço fornecido que impacta parcialmente nas atividades internas e indiretamente na
satisfação dos clientes

C

Produto ou serviço fornecido que impacta de forma leve na satisfação dos clientes internos e
externos

A partir desses critérios, compete à área de Compras e Suprimentos avaliar periodicamente seus
fornecedores e, se necessário, solicitar ações de melhoria ou mesmo buscar outros fornecedores mais
aderentes à essa Política. A Strata Engenharia exige como requisitos gerais de fornecimento:
a) Produtos e prestação de serviços em conformidade com a legislação, normas e exigências dos órgãos
públicos, garantindo a qualidade dos materiais, serviços e equipamentos;
b) Bom atendimento com zelo pela segurança, transparência e pontualidade;
c) Condições de higiene e segurança adequadas em suas próprias instalações;
d) Comprometimento com a sustentabilidade;
e) Atuação ética nos negócios antes e durante o ciclo de fornecimento.
Ainda nas diretrizes gerais, cabe destacar:
•

Todas formas de corrupção ativa ou passiva com fornecedores, prestadores de serviços e demais
pessoas com as quais a Strata mantém relações são, veementemente, rechaçadas pela diretoria e
passíveis de severas punições aos envolvidos.

•

É obrigação de todos os empregados (e em especial àqueles da área de compras e suprimentos)
observarem o que está contido nessa Política, praticando e promovendo a sua aplicação em toda e
qualquer ação ou negócio que envolva interesses da Strata. O desconhecimento da Política não
serve de justificativa para nenhum ato ou omissão.
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•

A divulgação dessa Política é de responsabilidade de todas as lideranças da empresa, que devem
discutir o documento com seus liderados e fazer chegar as informações aqui descritas a todos os
funcionários da empresa.

Diretrizes específicas:
Representam todos os atos, diálogos, mensagens, reuniões, operações, transações e demais interações
da Strata com todos os seus fornecedores de produtos e serviços, incluindo aquelas empresas que
possam estar alocadas em seus canteiros de obra e demais dependências. A base dessa relação deve
ser o respeito mútuo, honestidade e estímulo à concorrência. Constituem princípios norteadores da
conduta de nossos profissionais no relacionamento com nossos fornecedores:
•

Abertura: qualquer fornecedor idôneo e tecnicamente habilitado tem o direito de se cadastrar em
nosso banco de fornecedores e participar de nossas cotações de acordo com os critérios estabelecidos pela área de compras da Strata.

•

Equivalência: não deve haver predileção por nenhum fornecedor e todos devem receber tratamento
justo e igualitário em todos os pontos da negociação baseado nas premissas da livre concorrência,
ressalvadas as restrições impostas por discrepâncias técnico-tecnológicas que assegurem
diferenciais profissionais relevantes.

•

Transparência: a área de compras da empresa deverá assegurar e manter registros e controles
internos capazes de explicitar, sempre que necessário, quais foram os critérios de cotações,
definições e contratações dos fornecedores, através dos formulários do Sistema de Gestão.

•

Legalidade: é terminantemente proibido a contratação de fornecedores que utilizem mão de obra
infantil, escrava ou análoga à escravidão, discriminatória e que cometam infrações civis, trabalhistas, tributárias e criminais que possam comprometer a imagem, reputação ou resultado econômico
financeiro da Strata.

•

Vinculação: é obrigatório a todo prestador de serviço fornecer informação à área contratante sobre
a existência de relação de parentesco, em qualquer grau, com colaboradores diretos e indiretos da
empresa. Prestada a informação, a área de suprimentos e a diretoria deverão ser comunicadas
formalmente.

•

Presentes e brindes: fica proibido o recebimento de presentes e brindes acima de R$ 100,00 (cem
reais).
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•

Vantagem indevida: é proibido a qualquer colaborador da Strata receber e fornecer qualquer tipo de
vantagem e/ou benefício resultante das relações comerciais existentes entre fornecedores e
demais prestadores de serviços.

•

Negociações obscuras: todas as negociações devem seguir o princípio da transparência. A área de
compras é responsável em não permitir a realização de negociações obscuras capazes de
prejudicar a Strata.

•

Sigilo: todas as relações que envolvam troca de informações com fornecedores devem ser alvo de
confidencialidade prevista em contrato.

Canais de denúncia:
Quaisquer práticas que possam ser lesivas a essa Política podem/devem ser comunicadas imediatamente em qualquer uma das seguintes esferas:
>
>
>

Diretamente ao superior imediato
Canal de ouvidoria da Strata
Canal de denúncia da Strata

Sanções e Penalidades:
Eventuais infrações devem ser responsabilizadas diretamente àqueles que as cometeram. Aos infratores poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
•
•
•
•
•
•

Advertência verbal
Advertência escrita
Suspensão
Demissão sem justa causa
Demissão por justa causa
Abertura de processo civil ou criminal

Essas penalidades serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações, não obedecendo à ordem
em que se encontram descritas acima, observando-se os princípios de justiça. Os casos omissos serão
tratados pelo comitê de ética da empresa.

+55 31 2129 1400
+55 31 6132 1055

STRATA@STRATA.COM.BR

INOVANDO COM TECNOLOGIA

5. POLÍTICA DE MITIGAÇÃO DE RISCOS
Objetivo:
Esta Política tem por finalidade estabelecer as diretrizes adotadas pela Strata Engenharia na mitigação
dos riscos decorrentes de sua operação. Esta Política tem ainda o objetivo de difundir a postura de
integridade e transparência da Strata, criando um regramento institucional para o monitoramento dos
riscos. Com caráter preventivo, o colaborador deverá pautar seu comportamento nas premissas dessa
Política diante de eventuais situações que possam gerar riscos, especialmente à imagem e reputação
da empresa, bem como reprimir quaisquer práticas contrárias que possam comprometer a empresa.
Abrangência:
Todos os colaboradores da empresa, desde estagiários até a alta direção, bem como fornecedores e
prestadores de serviços. Essas orientações deverão ser seguidas em todos os negócios que a empresa
atue ou venha a atuar e em todos os seus escritórios, obras e relacionamentos corporativos.
Definições e conceitos importantes:
•
•

Política: conjunto de regramentos e diretrizes estabelecidos pela empresa para nortear a conduta
de seus colaboradores, fornecedores e prestadores de serviço.
Mitigação de riscos: mecanismos e controles utilizados para minimizar e/ou atenuar a incidência e
efeito dos riscos.

•

Risco estratégico: risco que afeta a empresa de forma sistêmica podendo, inclusive, comprometer
sua sustentabilidade e perenidade.

•

Risco operacional: risco que afeta um departamento ou obra e que, de forma geral, não compromete a empresa de forma sistêmica.

•

Risco de integridade: risco de punições legais e regulatórias, e de perda de imagem e reputação,
decorrente de inconformidades no cumprimento e aplicação de leis e regulamentações e/ou
Código de Conduta e Políticas da Strata Engenharia.

•

Risco inerente: representa a quantidade de risco existente com os controles existentes e disponíveis no momento da identificação dos riscos.

•

Risco residual: representa a quantidade de risco existente após a aplicação de mecanismos
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adicionais de controle e ajuste aos atuais riscos existentes.
Diretrizes gerais:
•

•

•

Os principais riscos envolvidos nas operações da Strata são de ordem fiscal, regulatória, financeira,
cibernética, ambiental, trabalhistas (legislação trabalhista, saúde e segurança), qualidade e conformidade, além de aspectos de imagem e reputação.
É obrigação de todos os empregados observarem o que está contido nessa Política, praticando e
promovendo a sua aplicação em toda e qualquer ação ou negócio que envolva interesses da Strata.
O desconhecimento da Política não serve de justificativa para nenhum ato ou omissão.
A divulgação desta Política é de responsabilidade de todas as lideranças da empresa, que devem
discutir o documento com seus liderados e fazer chegar as informações aqui descritas a todos os
funcionários da empresa.

Diretrizes específicas:
A Política de Mitigação de Riscos da Strata Engenharia contempla as seguintes etapas ou fases:
a) Contexto do risco: análise dos ambientes internos e externos mais sujeitos ao risco, de acordo com
as particularidades do negócio, obra/operação da Strata.
b) Identificação: mapeamento dos riscos e categorização em riscos estratégicos, operacionais e de
integridade. Observação: todos os riscos de integridade são considerados também riscos estratégicos para a empresa.
c) Priorização dos riscos: definição de impactos e, por consequência, de quais riscos evitar, mitigar ou
correr. Utilização da ferramenta “matriz de riscos” (probabilidade e impacto).
d) Plano de tratamento ou mitigação: elaboração de plano de ação para os riscos por meio de estratégias preventivas, detectivas e corretivas.
e) Comunicação e monitoramento: imputação da cultura de análise e mitigação de riscos por meio de
treinamentos e estudos de casos práticos, além do monitoramento de novas fontes de risco.
Observação: a priorização das ações de mitigação deve ser realizada a partir da matriz de riscos,
considerando, portanto, a seguinte ordem de prioridade a ação:
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•

Riscos intoleráveis: atuar imediatamente e empenhar todos os recursos humanos, financeiros,
técnicos e tecnológicos necessários. Prioridade absoluta, inclusive frente aos demais planos e
projetos da empresa. Obrigatoriedade em alertar a diretoria.

•

Riscos substanciais: formar comitê para análise e elaboração de plano de ação para tratamento e
mitigação. Obrigatoriedade em alertar a diretoria.

•

Riscos moderados: formar comitê para análise e elaboração de plano de ação para tratamento e
mitigação. Obrigatoriedade em alertar a chefia imediata.

•

Riscos aceitáveis: desenvolver ações básicas de monitoramento visando não haver alteração de
categoria de risco. Havendo alteração no cenário de risco, comunicar à chefia imediata.

•

Riscos triviais: com o intuito de envidar esforços nas demais categorias de risco, não haverá
implementação de ações de mitigação para os riscos triviais. Monitorar apenas no nível de departamento quando necessário.

Matriz de riscos:
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Canais de denúncia:
Quaisquer práticas que possam ser lesivas a essa Política podem/devem ser comunicadas imediatamente em qualquer uma das seguintes esferas:
>
>
>

Diretamente ao superior imediato
Canal de ouvidoria da Strata
Canal de denúncia da Strata

Sanções e penalidades:
Eventuais infrações devem ser responsabilizadas diretamente àqueles que as cometeram. Aos infratores poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
•
•
•
•
•
•

Advertência verbal
Advertência escrita
Suspensão
Demissão sem justa causa
Demissão por justa causa
Abertura de processo civil ou criminal

Essas penalidades serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações, não obedecendo à ordem
em que se encontram descritas acima, observando-se os princípios de justiça. Os casos omissos serão
tratados pelo comitê de ética da empresa.

6. POLÍTICA DE PATROCÍNIOS E DOAÇÕES
Objetivo:
Esta Política tem o objetivo de difundir a postura de integridade e transparência da Strata, criando um
regramento institucional na promoção de patrocínios e doações, visando garantir a conduta adequada
de seus colaboradores frente à legislação, às diretrizes gerais da empresa e aos preceitos de seu
Código de Conduta. Com caráter preventivo, o colaborador deverá pautar seu comportamento nas
premissas desta Política diante de eventuais situações que possam gerar dúvidas, bem como reprimir
quaisquer práticas contrárias que possam comprometer a empresa.
Abrangência:
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Todos os colaboradores da empresa, desde estagiários até a alta direção, bem como fornecedores e
prestadores de serviços. Essas orientações deverão ser seguidas em todos os negócios que a empresa
atue ou venha a atuar e em todos os seus escritórios, obras e relacionamentos corporativos.
Definições e conceitos importantes:
•

Política: conjunto de regramentos e diretrizes estabelecidos pela empresa para nortear a conduta
de seus colaboradores, fornecedores e prestadores de serviço.

•

Agente público: quem exerce função pública. Equipara-se a agente público quem trabalha para
empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da
administração pública.

•

Patrocínio: pagamento de valores financeiros (diretamente ou por meio de permuta) a uma instituição ou evento para divulgar a marca e estreitar o relacionamento da empresa com seus clientes,
fornecedores e com a sociedade em geral.

•

Doação: ato de dar alguma coisa a favor de alguém, algum grupo ou alguma causa específica.

Diretrizes gerais:
•

Todas formas de corrupção ativa ou passiva com fornecedores, prestadores de serviços, clientes e
demais pessoas com as quais a Strata mantém relações são, veementemente, rechaçadas pela
diretoria e passíveis de severas punições aos envolvidos.

•

É obrigação de todos os empregados observarem o que está contido nesta Política, praticando e
promovendo a sua aplicação em toda e qualquer ação ou negócio que envolva interesses da Strata.
O desconhecimento da Política não serve de justificativa para nenhum ato ou omissão.

•

A divulgação desta Política é de responsabilidade de todas as lideranças da empresa, que devem
discutir o documento com seus liderados e fazer chegar as informações aqui descritas a todos os
funcionários da empresa.

Diretrizes específicas:
•

Eventuais doações e patrocínios serão realizados com o mais elevado padrão de transparência,
integridade e legalidade.
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•

Eventuais patrocínios devem ser aplicados em contexto de ações de marketing com o intuito de
fortalecimento da marca.

•

A Strata Engenharia não realiza doações a políticos, candidatos e partidos políticos.

•

A empresa e seus colaboradores devem contemplar aspectos altruístas na definição de doações
de bens e recursos, visando sempre ações de relacionamento com a comunidade na qual está
inserida e geração de bem-estar àquela população.

•

São vedadas as doações e patrocínios com a finalidade de se obter vantagem inadequada ou
influenciar a ação de qualquer pessoa, seja agente público, fornecedor, cliente, dentre outros.

Canais de denúncia:
Quaisquer práticas que possam ser lesivas a esta Política podem/devem ser comunicadas imediatamente em qualquer uma das seguintes esferas:
>
>
>

Diretamente ao superior imediato
Canal de ouvidoria da Strata
Canal de denúncia da Strata

Sanções e penalidades:
Eventuais infrações devem ser responsabilizadas diretamente àqueles que as cometeram. Aos infratores poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
•
•
•
•
•
•

Advertência verbal
Advertência escrita
Suspensão
Demissão sem justa causa
Demissão por justa causa
Abertura de processo civil ou criminal

Essas penalidades serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações, não obedecendo à ordem
em que se encontram descritas acima, observando-se os princípios de justiça. Os casos omissos serão
tratados pelo comitê de ética da empresa.
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7.

POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM O PODER PÚBLICO

Objetivo:
Esta Política tem o objetivo de difundir a postura de integridade e transparência da Strata em suas
formas de relacionamento com o Poder Público, visando garantir a conduta adequada de seus colaboradores frente à legislação, às diretrizes gerais da empresa e aos preceitos de seu Código de Conduta.
Com caráter preventivo, o colaborador deverá pautar seu comportamento nas premissas desta Política
diante de eventuais situações que possam gerar dúvidas, bem como reprimir condutas e atos ilícitos
contra a Administração Pública que possam ser caracterizados como prática de corrupção no relacionamento com os Agentes Públicos e demais pessoas a eles vinculadas.
Abrangência:
Todos os colaboradores da empresa, desde estagiários até a alta direção, bem como fornecedores e
prestadores de serviços. Essas orientações deverão ser seguidas em todos os negócios que a empresa
atue ou venha a atuar e em todos os seus escritórios, obras e relacionamentos corporativos.
Definições e conceitos importantes:
•

Política: conjunto de regramentos e diretrizes estabelecidos pela empresa para nortear a conduta
de seus colaboradores, fornecedores e prestadores de serviço.

•

Agente Público: quem exerce função pública. Equipara-se a agente público quem trabalha para
empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da
Administração Pública.

•

Conflito de interesse: a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que
possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da
função pública, conforme descrito no art. 3º, inciso I, da Lei de Conflitos de Interesses (Lei nº
12.813/2013).

Diretrizes gerais:
•

Todas as formas de corrupção ativa ou passiva com fornecedores, prestadores de serviços, clientes e demais pessoas com as quais a Strata mantém relações são, veementemente, rechaçadas
pela diretoria e passíveis de severas punições aos envolvidos.
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•

É obrigação de todos os empregados observarem o que está contido nesta Política, praticando e
promovendo a sua aplicação em toda e qualquer ação ou negócio que envolva interesses da Strata.
O desconhecimento da Política não serve de justificativa para nenhum ato ou omissão.

•

A divulgação desta Política é de responsabilidade de todas as lideranças da empresa, que devem
discutir o documento com seus liderados e fazer chegar as informações aqui descritas a todos os
funcionários da empresa.

Diretrizes específicas:
Todas as informações prestadas pela Strata para todas as esferas governamentais e quaisquer órgãos
públicos municipais, estaduais ou federais devem ser passadas por escrito, mediante protocolo e com
orientação prévia de nossa assessoria jurídica. Nesse sentido, é importante observar:
•

Não se deve assinar nenhum tipo de notificação ou mandado judicial sem a ciência de seu superior
imediato. Esse, por sua vez, deve acionar imediatamente a assessoria jurídica da empresa.

•

Quando solicitado, o envio de informações e documentos deve limitar-se ao que foi pedido para
esclarecimento ou cumprimento da legislação e demais normas aplicáveis. Sempre que necessário,
deve-se consultar a assessoria jurídica antes de fornecer as informações.

•

Os funcionários portadores das senhas de acesso da empresa aos sistemas governamentais
devem reportar à chefia imediata todas as suas ações e condutas antes de executar as ações.

•

A Strata não pactua com pagamentos ou brindes a funcionários públicos visando agilizar serviços
dos órgãos competentes ou outras ações de rotinas administrativas.

•

A Strata não pactua com o pagamento de propinas ou oferecimento de vantagens impróprias
visando ganhar concorrências ou licitações governamentais.

•

O colaborador não deve utilizar seu cargo, função ou influência, nem mesmo do nome da empresa,
para assuntos de natureza pessoal no seu relacionamento com órgãos do governo.

Canais de denúncia:
Quaisquer práticas que possam ser lesivas a esta Política podem/devem ser comunicadas imediatamente em qualquer uma das seguintes esferas:
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>
>
>

Diretamente ao superior imediato
Canal de ouvidoria da Strata
Canal de denúncia da Strata

Sanções e penalidades:
Eventuais infrações devem ser responsabilizadas diretamente àqueles que as cometeram. Aos infratores poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
•
•
•
•
•
•

Advertência verbal
Advertência escrita
Suspensão
Demissão sem justa causa
Demissão por justa causa
Abertura de processo civil ou criminal

Essas penalidades serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações, não obedecendo à ordem
em que se encontram descritas acima, observando-se os princípios de justiça. Os casos omissos serão
tratados pelo comitê de ética da empresa.

8. REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ÉTICA E COMPLIANCE DA STRATA
1.

Objetivo

O presente Regimento Interno tem como principal objetivo disciplinar, promover e disseminar a ética
nos negócios da Strata, bem como garantir a adoção e manutenção das boas práticas de compliance
na empresa de acordo com as premissas de seu Programa de Integridade.
2. Competências e atribuições
Estão entre as competências e atribuições do comitê:
I.
II.
III.
IV.
V.

Zelar pela cultura de integridade da empresa;
Fiscalizar o cumprimento dos princípios do Código de Conduta Ética da empresa;
Atuar com máxima confidencialidade;
Avaliar e discutir relatórios da ouvidoria e do canal de denúncias;
Acompanhar as ocorrências que envolvam condutas éticas duvidosas por parte dos colaboradores;
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VI. Revisar de forma periódica (anual) a adequação do Código de Conduta Ética e recomendar alterações se necessário;
VII. Apontar eventuais riscos de acordo com o monitoramento das questões atinentes ao comitê;
VIII. Deliberar sobre eventuais infrações e casos pendentes no que tange as penalidades e ações que
possam mitigar efeitos prejudiciais aos interesses éticos da empresa;
IX. Dar conhecimento e apresentar recomendações à diretoria por meio de relatório próprio acerca de
eventuais casos que possam comprometer a imagem, reputação e credibilidade da empresa, bem
como fraudes e desvios dos recursos da Strata;
X. Contratar consultoria externa (validada com a diretoria) sempre que estiver diante de fato ou
situação que foge ao seu conhecimento sobre o tema.
3. Posição na estrutura organizacional, composição e mandato
I.

O comitê de ética funciona como órgão consultivo e deve se reportar e assessorar o diretor presidente.
II. O comitê de ética deverá ser composto por 03 membros permanentes, sendo que destes 01
membro deve ser externo. Todos os membros do comitê serão indicados pela diretoria e terão
mandatos de 01 ano, podendo ser estendidos ou interrompidos de acordo com decisão da diretoria.
III. Embora atue de forma colegiada, o comitê contará com 01 coordenador (dentre os seus 03 membros) para organização dos trabalhos e com 01 secretário (complementar aos 03 membros) para
assessoramento, marcação de reuniões, elaboração de atas, relatórios e demais serviços administrativos. O coordenador e o secretário também deverão ser indicados pela diretoria.
IV. O comitê poderá convocar qualquer colaborador da empresa ou mesmo pessoa externa à companhia, de acordo com a pauta e necessidade de esclarecimentos.
V. Os membros do comitê não têm suplentes. Em caráter excepcional, um membro do comitê poderá
se fazer substituir, indicando previamente e por escrito seu substituto. Esse ato deverá ser aprovado pelo coordenador do comitê. Sempre que houver vacância de um dos membros do comitê, a
diretoria deverá indicar o substituto em até 60 dias.
VI. Os membros do comitê serão empossados mediante “Termo de Posse” por ocasião da 1ª reunião do
grupo ou sempre que houver necessidade de substituição de caráter permanente, na 1ª reunião
após deliberação da diretoria.
VII. Os membros do comitê não receberão nenhuma remuneração adicional.
VIII. Quadro resumo dos membros do comitê:
NOME

CARGO

FUNÇÃO NO COMITÊ

Nádia Caroline Aguiar de Oliveira

Advogada

Coordenadora

Bernar D´Assis Granja Campos

Vice-presidente

Membro interno

Alberto Magno de Andrade Pinto
Gontijo Mendes

Advogado (terceirizado)

Membro externo

Sirleno Pereira

Diretor de supervisão de obra

Membro interno

Wanusa Santos

Ouvidora

Secretária
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3.1 – Deveres dos membros do comitê
I.

Atuar com objetividade e estritamente nos limites propostos para salvaguardar os interesses da
empresa de acordo com o artigo 1º deste regimento;
II. Manter sigilo das informações;
III. Declarar-se impedido sempre que observar conflito de interesse ou incompetência;
IV. Observar o Código de Conduta Ética como norteador de suas deliberações.
3.2 – Deveres do coordenador
I.
II.
III.
IV.

Propor calendário anual de reuniões;
Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias;
Prestar contas das atividades do comitê à diretoria;
Fazer cumprir o regimento.

3.3 – Deveres do secretário
I.
II.
III.
IV.

Auxiliar o coordenador na agenda e convocação das reuniões;
Reunir informações necessárias, de acordo com a pauta, para o bom andamento das reuniões;
Elaborar atas e relatórios e mantê-los em arquivo físico e eletrônico;
Assegurar lista de presença e assinatura de todos os presentes nas reuniões.

4 – Normas de funcionamento do comitê
I.

As reuniões ordinárias, previstas em calendário, seguirão periodicidade trimestral e os membros
deverão ser convocados por e-mail com, no mínimo, 15 dias de antecedência;
II. As reuniões extraordinárias só devem ser realizadas mediante solicitação expressa da diretoria ou
em função de alguma deliberação que não possa aguardar a próxima reunião ordinária. Para essas,
a convocação deve ser interposta por e-mail com, no mínimo, 07 dias de antecedência;
III. As reuniões serão realizadas nas dependências da Strata ou em qualquer outro lugar previamente
acordado pelo comitê;
IV. É possível realizar as reuniões por meio de plataformas de reunião online;
V. Todos os atos e deliberações do comitê deverão constar na ata de reunião e devem ser assinados
pelos seus membros. A ata deve ser redigida de forma clara e sucinta. No início de cada reunião, a
ata da reunião anterior deverá ser lida em voz alta para que os membros do comitê possam verificar o andamento das providências e recomendações.
VI. A ata da reunião deverá ser remetida à diretoria com eventuais documentos comple-
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mentares no prazo de até 07 dias após a realização da reunião.
5 – Disposições gerais
I.

Este regimento entra em vigor na data de sua aprovação pela diretoria da Strata e deve ser devidamente arquivado em meio físico e eletrônico.
II. Qualquer alteração neste regimento deverá ser autorizada expressamente pela diretoria da empresa, que é a única que poderá a qualquer momento promover quaisquer alterações.
III. Os casos omissos a este regimento poderão ser levantados pelo comitê, mas deverão ser levados
para deliberação da diretoria.

_______________________________________________________________
A Diretoria
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