
 

CÓDIGO DE CONDUTA 
 
Ética 
 Age em conformidade com as leis, normas, regulamentos e práticas nacionais/internacionais aceitas e 

aplicáveis em geral; 
 Mantém e reforça a diretriz da companhia que exige o cumprimento de práticas comerciais éticas, inclusive 

a proibição de pagamentos indevidos e inadequados a entidades públicas e privados; 
 Age com integridade em todos os relacionamentos de negócios; 
 Respeita e resguarda a propriedade intelectual de terceiros. 

 
Condições de trabalho 
 Não emprega funcionários abaixo da idade mínima exigida conforme artigo 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal; 
 Não utiliza trabalho forçado, de prisioneiros, ou de trabalhadores sujeitos a qualquer forma de coação e 

condições degradantes; 
 Cumpre todas as leis e regulamentos nacionais relacionados a direitos humanos, direitos trabalhistas e 

previdenciários respeitando os empregados permanentes e temporários; 
 Cumpre a legislação vigente e acordos coletivos aplicáveis as categorias profissionais no que diz respeito ao 

pagamento de salários, horário de trabalho, férias e hora extra dos empregados. 
 
Segurança e Saúde do trabalho 
 Proporciona aos seus empregados um ambiente de trabalho seguro e saudável de forma a prevenir e 

evitar lesões e doenças, decorrentes da relação de trabalho; 
 Cumpre todas as leis e regulamentos nacionais em relação a saúde e segurança do trabalho; 
 Fornece equipamentos de proteção aos trabalhadores de acordo com o trabalho realizado; 
 Identifica riscos relacionados ao trabalho e emprega sistemas seguros para mitigar estes riscos de acordo 

com normas legais vigentes. 
 

Gestão Ambiental 
 Cumpre com as leis e regulamentos que protegem o meio ambiente, não causando nenhum efeito adverso 

na comunidade; 
 Possui todas as licenças e permissões ambientais válidas exigidas pelos órgãos competentes para o 

exercício de suas operações e cumpri suas devidas condicionantes; 
 Elabora planos para diminuir a produção de resíduos gerados, estimulando a reutilização e reciclagem a 

fim de minimizar impactos ambientais; 
 Esforça-se para reduzir continuamente o uso de energia e água, bem como minimizar os resíduos e as 

emissões no ar, água e no solo. 
 

Avaliamos as conformidades de nossos fornecedores com esse código e podemos solicitar que nos envie 
comprovações das mesmas. 
Em nome da SALCAS Indústria e Comércio Ltda., certifico que estamos administrando nossos negócios de acordo 
com os mais altos padrões de integridade e padrões incorporados acima. 
 
 
         Direção 
 


