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Prezados, 

 
Inicialmente, vale a reflexão que, momentos importantes são aqueles que de 

alguma forma construímos uma relação de confiança, ética e respeito com cada um de 

nós, com a sociedade e meio ambiente. Acreditamos que desta forma, através de iniciativa 

e persistência, podemos garantir os melhores resultados e proporcionar um ambiente 

participativo, integrado e comprometido, estando na vanguarda do crescimento corporativo 

justo para todos. 

 
Importante destacar que, é com este sentimento, determinado com base nos 

quatro pilares da governança – transparência, equidade, prestação de contas e 

responsabilidade corporativa – que o Grupo União Norte vem se transformando para 

fazer frente aos desafios dos novos tempos, e nossa condução nos negócios deve estar 

aderente à nossa visão, missão e valores, materializados neste Código de Ética e Conduta, 

que nos ajudará a construir uma organização ainda mais sólida e confiável, capaz de 

apresentar resultados diferenciados obtidos com base na aliança entre desempenho e 

ética. 

 
Por fim, importante destacar que, este documento reflete a renovação de 

nossos compromissos com a sociedade brasileira e a consciência de nossa 

responsabilidade de evoluir com nossos colaboradores, acionistas, fornecedores e 

parceiros. Obrigado a todos. 

 
Hugo Aquino Filho 
Diretor Presidente 
 

CARTA DO PRESIDENTE 
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O Grupo União Norte atua há quase duas décadas nos ramos da 

engenharia e de serviços ambientais, contando com uma equipe de 

engenheiros e técnicos altamente especializados para atender às exigências 

do mercado e realizar serviços de excelência. 

 
Exercemos atividades nos setores de edificações, manutenção e 

reforma, saneamento, infraestrutura (obras de pavimentação, drenagem e 

terraplanagem), coleta de lixo, operação de aterro sanitário, limpeza urbana, 

bem como manutenção e gestão de cemitérios. 

 
Nossa missão consiste no estabelecimento de um ambiente de 

trabalho ético e íntegro para todos os nossos funcionários e na implementação 

de uma cultura de governança corporativa em que predomine o respeito às 

leis e regulamentações aplicáveis. 

 
Na atual conjuntura de combate à corrupção e de difusão de 

elevados padrões éticos corporativos, não há mais espaço para a tolerância 

com irregularidades cometidas no seio de empresas que buscam se 

consolidar no cenário econômico brasileiro. 

 
Por este motivo, o Grupo União Norte implementou um Programa 

de Integridade, que tem como principal finalidade mitigar o cometimento de 

INTRODUÇÃO 
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irregularidades e atos ilícitos por seus dirigentes e funcionários, 

especialmente aqueles praticados contra a Administração Pública. 

 
Nosso Programa de Integridade será gerido pelo compliance officer 

do Grupo, indivíduo responsável por cuidar de todos os assuntos relacionados 

ao cumprimento de normas internas e externas pelos dirigentes e 

funcionários. A estrutura do Programa contará ainda com o suporte de um 

Comitê de Ética e Integridade, que será responsável pela sua supervisão e 

pela aplicação de medidas disciplinares que se façam necessárias. 

 
O objetivo deste Código de Ética e Conduta é apresentar os 

princípios e diretrizes que deverão pautar a atuação de todos no desempenhar 

de suas funções, sendo certo que suas disposições devem ser seguidas 

sempre que qualquer indivíduo estiver atuando em nome do Grupo. 

 
O que se espera é que todos os funcionários estejam aptos a tomar 

decisões de forma autônoma, desde que as suas ações estejam em harmonia 

com as determinações contidas neste Código. 

 
Além de servir como fonte de consulta para todos os dirigentes e 

empregados do Grupo, as disposições deste Código também deverão ser 

observadas por todos os terceiros com quem o Grupo mantém relações, tais 

como fornecedores, prestadores de serviços e demais parceiros de negócio. 

As empresas do Grupo não manterão qualquer tipo de relacionamento com 

partes que comprovadamente violem os princípios e regras de conduta aqui 

previstas. 
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Este Código, portanto, serve para nortear todas as condutas 

adotadas pelos funcionários, dirigentes e parceiros de negócios do Grupo, 

bem como para reger todas as relações necessárias ao exercício das suas 

atividades. 

 
Não se busca, aqui, exaurir todas as condutas esperadas ou 

proibidas aos funcionários e terceiros colaboradores do Grupo, mas tão 

somente fornecer um manual de orientação, com valores e normas 

abrangentes que devem ser observados em qualquer situação. 

 
Políticas mais detalhadas sobre assuntos relevantes (Página 20) se 

encontram disponíveis a todos os funcionários do Grupo e devem ser 

consultadas sempre que qualquer situação despertar dúvida quanto à sua 

integridade. 

 
Treinamentos anuais serão oferecidos a todos os funcionários do 

Grupo União Norte sobre as políticas e valores propostos pelo Programa de 

Integridade como forma de elucidar o comportamento esperado daqueles que 

trabalham conosco, especialmente quanto à não tolerância a atos de 

corrupção e fraude à licitação. 

 
Serão apresentados, a seguir, os pilares de governança corporativa 

do Grupo, os valores que fazem parte da nossa cultura organizacional, as 

regras de conduta adotadas pelo Grupo, a nossa política de comunicação, 

bem como demais informações necessárias ao bom funcionamento do 

Programa de Integridade. 
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O Grupo União Norte conduz as suas atividades orientado por 

quatro pilares de governança corporativa, através dos quais busca 

estabelecer um ambiente de trabalho íntegro e favorável ao desenvolvimento 

individual de cada um de seus funcionários. São eles: 

 

 
 

 

 Transparência: O Grupo União Norte prima pela transparência na 

divulgação de informações relevantes aos seus funcionários, sócios, 

clientes, fornecedores ou demais colaboradores. 

 

 

Transparência Equidade

Prestação de 

contas

Responsabilidade 

corporativa

OS 4 PILARES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 
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 Equidade: Todos os funcionários, sócios, clientes, fornecedores e 

colaboradores do Grupo União Norte devem receber tratamento justo 

e isonômico, em atenção aos princípios éticos e morais que devem 

reger as relações negociais e empregatícias. Não serão admitidos 

favorecimentos indevidos. 

 

 Prestação de contas: Todos as transações financeiras realizadas pelo 

Grupo serão devidamente documentadas pelo setor de contabilidade, 

mantendo-se registros contábeis organizados e claros.  

 

 Responsabilidade corporativa: O Grupo União Norte atuará com zelo 

nos seus negócios, de forma a assegurar a viabilidade econômico-

financeira das empresas, proteger o meio ambiente, respeitar os 

contratos celebrados e manter um ambiente de trabalho íntegro. 

 

É com base nesses pilares que a atuação de todos os funcionários, 

colaboradores, acionistas, fornecedores e parceiros do Grupo União Norte 

deve se pautar, sendo certo que o desenvolvimento de um ambiente de 

trabalho participativo, integrado e comprometido com a ética e com o 

crescimento institucional depende do comportamento de todos aqueles que 

são responsáveis pelo funcionamento das empresas do Grupo. 
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A partir dos quatro pilares de governança corporativa acima 

referidos, são extraídos valores éticos e morais através dos quais o Grupo 

União Norte busca desempenhar as suas atividades. São eles: 

 

Espera-se que todos os funcionários do Grupo atuem nos seguintes 

termos: 

 
 Atuação em conformidade com a Lei: Todas as condutas praticadas 

devem estar dentro dos limites estabelecidos pela Lei. 

 

Atuação em 

conformidade com a 

Lei

Respeito aos clientes 

e terceiros 

colaboradores

Solidariedade no 

ambiente de 

trabalho

Respeito aos 

contratos e 

compromissos

Comprometimento 

com resultados

Sustentabilidade e 

preservação do meio 

ambiente

NOSSOS VALORES 
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 Respeito aos clientes e terceiros colaboradores: Os clientes e 

terceiros colaboradores devem ser tratados com profissionalismo, 

presteza e cordialidade, sendo certo que todos os seus direitos devem 

ser respeitados pelos funcionários do Grupo. 

  
 Solidariedade no ambiente de trabalho: Deve-se prezar pelo espírito 

de equipe e pela solidariedade entre os funcionários, com comunicação 

constante, clara e direta. 

 
 Respeito aos contratos e compromissos: Os compromissos 

comerciais pactuados, sejam eles de qualquer natureza, serão 

respeitados pelo Grupo e por seus funcionários. 

 
 Comprometimento com resultados: O Grupo atuará com diligência 

e responsabilidade na busca pela consecução dos resultados 

esperados. 

 

 Sustentabilidade e preservação do meio ambiente: A 

sustentabilidade e a consciência ecológica pautarão as atividades 

desempenhadas pelo Grupo, buscando-se sempre a minimização dos 

impactos ao meio ambiente. 
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Serão apresentadas, a seguir, as condutas esperadas dos 

funcionários do Grupo União Norte, bem como aquelas que são intoleráveis e 

que estão sujeitas à aplicação das medidas disciplinares previstas no Manual 

de Investigação Interna do Grupo (disponível para consulta com o compliance 

officer). 

 

 

 

 

 

 

1.1. Agir sempre em conformidade com as disposições previstas neste 

Código e na legislação vigente, com especial atenção à Lei 

Anticorrupção (Lei nº 12.846/13); 

 

1.2. Ser responsável e transparente nas relações e contatos com 

membros do setor público; 

 
1.3. Não estabelecer ou manter relações comerciais com terceiros que 

sejam ou passem a ser inidôneos ou que não observem os padrões 

éticos e morais previstos neste Código; 

REGRAS DE CONDUTA 

1. Condutas Esperadas 
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1.4. Agir com cordialidade, honestidade e imparcialidade nas relações 

com clientes, fornecedores e demais colaboradores; 

 
1.5. Manter atitude de solidariedade e de respeito mútuo com os colegas 

de trabalho, a fim de estabelecer um ambiente corporativo 

harmônico; 

 
1.6. Participar dos treinamentos e capacitações oferecidos, sempre com 

o intuito de melhor compreender os padrões de ética e conduta 

estabelecidos neste Código e nas políticas do Grupo; 

 
1.7. Manter todos os registros contábeis do Grupo de forma organizada 

e clara, sendo necessário apresentar justificativa de contratação do 

serviço ou do produto sempre que forem realizados negócios com 

o setor público; 

 
1.8. Não atuar em situações em que interesses próprios estejam em 

conflito com os interesses do Grupo, devendo ser reportado ao 

compliance officer todo e qualquer possível cenário de conflito de 

interesses; 

 
1.9. Preservar a imagem e a reputação do Grupo; 

 
1.10. Preservar os equipamentos e instalações do Grupo, utilizando os 

materiais fornecidos apenas para os fins a que são destinados; 
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1.11. Preservar informações confidenciais do Grupo e de seus clientes e 

fornecedores;  

  
1.12. Adequar a estrutura de novas Empresas que passem a integrar o 

Grupo às políticas e diretrizes previstas no Programa de 

Integridade. 

 

 

 

 

 

2.1. Oferecer, pagar, prometer, dar ou autorizar um benefício indevido 

(seja pagamento ou qualquer outro tipo de benefício pessoal), 

direta ou indiretamente, a qualquer agente público ou a pessoa a 

ele relacionada; 

 

2.2. Utilizar o cargo exercido no Grupo União Norte para obter 

favorecimentos, facilidades ou vantagens pessoais ilegítimas para 

si ou para outrem. Destacam-se a venda de produtos ou a 

prestação de serviços efetuadas diretamente pelos funcionários 

aos clientes do Grupo para obtenção de vantagens financeiras 

pessoais; 

 
2.3. Fraudar licitações ou contratos celebrados com o governo; 

 

2. Condutas Intoleráveis 
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2.4. Distorcer ou deixar de registrar números e informações contábeis 

que sejam relevantes para a elaboração de demonstrativos e 

relatórios financeiros do Grupo; 

 
2.5. Falsificar documentos contábeis, tais como notas fiscais e/ou 

recibos provisórios de serviços; 

 
2.6. Oferecer vantagem indevida a licitantes concorrentes ou praticar 

quaisquer condutas que atentem contra boas práticas 

concorrenciais; 

  
2.7. Embaraçar a ação de autoridades fiscalizadoras; 

 
2.8. Oferecer brindes, presentes ou hospitalidade com a intenção de 

obter ganhos indevidos para o Grupo ou recompensar alguém por 

negócios realizados; 

 
2.9. Realizar doações ou patrocínios com o objetivo de auferir benefício 

ilícito ou antiético para o Grupo; 

 
2.10. Realizar doações eleitorais em desconformidade com a Lei 

9.504/97, sendo igualmente vedada a realização de doações 

eleitorais pelos dirigentes e funcionários do Grupo a candidatos 

políticos que estejam disputando a eleição a cargos que possam se 

relacionar com as atividades desempenhadas pelo Grupo; 
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2.11. Adotar comportamento discriminatório de qualquer natureza, seja 

em razão de etnia, cor, origem, orientação sexual, crença religiosa, 

nacionalidade, preferências políticas, classe social, condição de 

portador de deficiência física ou mental, entre outros; 

 
2.12. Praticar assédio, seja moral ou sexual, provocando o 

constrangimento, humilhação ou desconforto de colegas de 

trabalho, clientes ou fornecedores; 

 
2.13. Fazer uso ou desempenhar atividades sob a influência de álcool ou 

de substâncias psicoativas ilegais nas dependências das empresas 

do Grupo ou quando estiver atuando em seu nome. 
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A violação às regras de conduta previstas neste Código deve ser 

comunicada ao compliance officer para que este possa adotar as medidas 

necessárias para fazer cessar a irregularidade e reparar os seus efeitos. 

 
O Grupo conta com canais de comunicação aptos a receberem 

informações de todos os dirigentes e funcionários das empresas sobre a 

prática de eventuais irregularidades relacionadas às atividades do Grupo. 

Caberá ao compliance officer examinar os fatos e analisar a necessidade de 

dar início a uma investigação interna. 

 
É importante destacar que os funcionários poderão relatar a prática 

de irregularidades não apenas ao compliance officer, mas também aos seus 

superiores hierárquicos e aos diretores do Grupo. 

 
Além disso, encontra-se à disposição de todos um contato 

telefônico e um endereço eletrônico que servirão para receber denúncias 

sobre condutas ilícitas ou irregulares cometidas no âmbito das Empresas do 

Grupo. 

 

 

 

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO 
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Caso o denunciante prefira não ser conhecido publicamente, 

mesmo que tenha se identificado ao Grupo, sua identidade será resguardada.  

 
Para a hipótese de denúncias anônimas, o Grupo sugere a criação 

de um endereço de e-mail sem identificação para que assim se garanta o 

anonimato na comunicação. Da mesma forma, o contato telefônico acima 

mencionado poderá ser utilizado para este fim. 

 
Fica assegurada a proteção do denunciante de boa-fé, sendo certo 

que sob nenhuma hipótese a denúncia de qualquer violação será utilizada 

como embasamento para retaliação ou intimidação. 

 

 

 

 

 

 

Contato Telefônico: 

(21) 2212-3144 

Endereço eletrônico: 

compliance@uniaonorte.

com.br 



 

20 

 

 

 

 

 

O Grupo dispõe de políticas próprias sobre temas considerados 

especialmente relevantes para a manutenção de um ambiente corporativo 

íntegro para todos os funcionários. 

 
As atuais políticas do Grupo são as seguintes: 

 
 

Tais políticas devem ser consultadas sempre que os funcionários 

se depararem com situações de incerteza quanto à integridade de 

determinadas condutas e não encontrarem respostas imediatas para 

eventuais dúvidas no Código de Ética e Conduta. O papel das políticas é 

auxiliar na compreensão das práticas que não são permitidas pelo Grupo. 

Políticas do Grupo União Norte

•Política de relacionamento com o setor público

•Política de oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a 

agentes públicos

•Política relativa a registros e controles contábeis

•Política de contratação de terceiros

•Política sobre fusões, aquisições e reestruturações societárias

•Política sobre patrocínios e doações

•Política sobre práticas anticoncorrenciais

•Política sobre assédio e discriminação

DISPOSIÇÕES GERAIS 
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As violações às regras de conduta presentes neste Código 

observarão o disposto no Manual de Investigação Interna e sujeitarão os 

infratores a medidas disciplinares, que incluem advertência, verbal ou formal, 

suspensão e demissão. 

 
Quaisquer esclarecimentos que se façam necessários sobre os 

temas apresentados neste Código devem ser endereçados ao compliance 

officer, que tomará as medidas cabíveis para a elucidação das práticas de 

integridade doravante difundidas. 

 
Todos os dirigentes e funcionários deverão firmar Termo de 

Recebimento e Compromisso deste Código de Ética e Conduta, o qual será 

devidamente arquivado pelo compliance officer enquanto o seu signatário 

mantiver vínculo com o Grupo. 


