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CONSIRUTORA codigo de Éüca

CÓDIGO DE ÉTICA E CoNDUTA DA CoNSTRUToRA HoSs LTDA

Baseado em sua cultura, crenças e políticas, a Construtora HO§S apresenta abaixo o seu CÓDIGO DE ÉnCa E

CONDUTA a ser seguido por seus colaboradores, terceiros e fomecedores.

POLÍIICA NÃo DTSCRTMINATÓRIA
A Constmtora HOES pratica política de não discriminação seja por raça, classe social, nacionalidade, religião,
deficiência, sexo, orientação Bexual associação sindical ou política;

TRABALHODO MENOR
O uso de trabalho do menor em qualquer das atividades da construtora HOSS é proibido, salvo a partir dos L4

anos de idade na condição de aprendiz conÍorme artigo 403 da CLT.

TRABALHO FORçADO
Prisão e trabalhos forçados sob nenhuma cirornstância são admitidos nas atividades desenvolvidas pela
Construtora HO§S. Da mesma form4 é expressammte vedado o uso de trabalho escravo, assim como o uso de
punição física, confinamento, ameaças de violência ou outras formas de assédio ou úuso como método de

disciplina ou controle.

SAÚDE E SEGURANÇA
A Construtora HOSS proporciona um ambiente de trabalho seguÍo e saudável, que incluem condições de

higiene, equipamentos de segurança individuais e coletivos necessiírios, treinamentos para desempenho

seguro de todas as funções dentro*da empresa, tomando todas as medidas adequadas para prevenit acidentes

e danos à saúde.

IORNADA DE TRABALHO
O trabalho realizado pelos funcionários da Construtora HO§S, assim como de suas terceirizadas estão de

acordo com as leis em vigor e os padrões obrigatórios do setor quaÍrto ao número de horas e dias trabalhados.

CONFIDENCTALIDADE
A Construtora HOSS garante a todas as partes interessadas (stakeholders) transparência em suas ações,

mantendo a confidencialidade necessfuia na condução dos negócios e na garantia da competitividade. Para tal,

os funcioruários da empresa, assim como de zuas terceirizadas devem garantir a máxima confidencialidade a

respeito das informações obtidas ou utilizadas em função ou por ocasião do desempenho de suas tarefas.

INTEGRIDADE
A Construtora HO§S proíbe e condena quaisquer condutâs ilícitas e incorretas usadas para aüngir obietivos

econômicos estabelecidos, que só poderão ser alcançados por meio da excel&rcia do desempenho quanto à

qualidade, produtividadg pressrvaso do meio ambiente e atendimento ?o "eanpliance" de todos os

procssos com abrangência interna e exterrra de nossas atividades.
Não aceita a cormpção de qualquer natureza, ern qualquer jurisdição. Para tal, os colaboradores da empre§4

assim como de zuas tqceirizadas não poderão oferecer prsentes ou prestaÍ outras gentilezas que possam

representar violação de normas que inftiniam no sentido de obter vantagem indevida para

obtenção de negócios, exceto aqueles brindes que considerados simbólicos ou ptomocionais.
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