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Código de Conduta para Fornecedores da Metalúrgica Usimetal Ltda. 
 
Este Código de Conduta estabelece os requisitos básicos exigidos para os fornecedores de bens e 

serviços da Metalúrgica Usimetal Ltda., quanto às suas responsabilidades perante os acionistas e o 

meio ambiente.  

A Metalúrgica Usimetal Ltda., se reserva no direto de alterar, de forma razoável, os requisitos deste 

Código de Conduta, no qual, espera que o fornecedor aceite quando forem feitas. 

 

De acordo com este Código de Conduta, o fornecedor declara: 

I. Conformidade legal:  

a. Cumprir com todas as leis do ou dos sistemas jurídicos aplicáveis. 

II. Proibição de corrupção e suborno:  

a. Não tolerar e participar em qualquer forma de corrupção e suborno, incluindo 

pagamentos ou outra forma que evidencie o benefício de qualquer servidor público 

Municipal, Estadual e Federal, que possa influenciar na tomada de decisões em 

descumprimento às leis. 

III. Respeito pelos direitos humanos básicos dos seus colaboradores:  

a. Promover a igualdade de oportunidades para seus trabalhadores, independentemente 

da sua raça, etnia, origem social, deficiências, orientação sexual, crenças políticas, 

religiosas, sexo, idade, etc.; 

b. Remunerar de forma justa e garantir o pagamento do salário mínimo nacional; 

c. Respeitar o número máximo de horas de trabalho previsto nas leis aplicáveis; 

d. Respeitar a dignidade pessoal, a privacidade e os direitos de cada indivíduo; 

e. Não empregar ou forçar a trabalhar qualquer pessoa contra a sua vontade; 

f. Proibir comportamentos incluindo gestos, linguagem ou contato físico, considerados 

como assédio sexual, moral, ameaçadores, abusivos ou exploradores; 

g. Reconhecer o direito de livre associação dos trabalhadores e não favorecer nem 

discriminar os membros de organizações de trabalhadores ou sindicatos. 

IV. Proibição de trabalho infantil 

a. Não empregar trabalhadores com idade inferior à mínima legal. 

V. Saúde e Segurança dos trabalhadores 

a. Responsabilizar-se pela saúde e segurança dos seus trabalhadores; 

b. Controlar os riscos e tomar as precauções contra acidentes e doenças ocupacionais. 

VI. Proteção Ambiental 

a. Agir em conformidade com as normas legais relativas ao meio ambiente; 

b. Minimizar a poluição ambiental e efetuar melhorias contínuas na proteção do ambiente. 

VII. Cadeia de suprimento 

a. Realizar os melhores esforços para promover, entre seus fornecedores, o cumprimento 

deste presente Código de Conduta; 

b. Cumprir com os princípios de não discriminação quanto a seleção e tratamento de seus 

fornecedores. 
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PROTOCOLO-DECLARAÇÃO -  SP-DOC-001 – CÓDIGO DE CONDUTA PARA FORNECEDORES 

 

Declaração do fornecedor: 

 

De acordo com este Código de Contata, declaramos: 

1. Ter recebido uma cópia do SP-DOC-001 – Código de Conduta Para Fornecedores da 

Metalúrgica Usimetal Ltda., e nos comprometemos a cumprir com estes princípios e exigências 

juntamente com os compromissos assumidos nos acordos de fornecimento à mesma; 

2. Fornecer à Metalúrgica Usimetal Ltda., a pedido da mesma, um auto avaliação escrita, 

conforme possa me ser solicitado, no período de tempo estipulado pela mesma; 

3. Concordar que a Metalúrgica Usimetal Ltda., ou um terceiro por esta nomeado, possa efetuar 

inspeções programadas previamente (auditorias) nas nossas instalações, a fim de verificar o 

cumprimento deste Código de Conduta; 

4. Confirmar que empregamos os nossos melhores esforços para transmitir os conteúdos deste 

Código de Conduta aos nossos próprios fornecedores e aconselhar os mesmos a cumprir com 

os princípios e requisitos deste Código de Conduta; 

5. Concordamos que a presente declaração está sujeita à legislação que rege o acordo de 

fornecimento celebrado entre nós e a Metalúrgica Usimetal Ltda. 

 

 

 CARIMBO DA EMPRESA 

Local e Data  

 

 

 

 

 

 
 

NOME                            ASSINATURA 

Cargo:   

 

 

 

Observações: 

i. Este Protocolo do Código de Conduta deve ser assinado por um representante legal da 

empresa e devolvido à Metalúrgica Usimetal Ltda., no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da 

data de seu recebimento; 

ii. O Fornecedor deve enviar junto com esta Declaração assinada, uma cópia dos documentos 

abaixo: 

a. LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (caso não tenha, enviar protocolo de 

solicitação junto ao órgão ambiental competente); 

b. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO; 

c. PLANO DE AÇÃO E/OU PROGRAMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. 


