
                                                                  

PROPRIEDADE DA LP EMPREENDIMENTOS                     CÓDIGO DE ÉTICA REV.02                Página 1 de 1

LP EMPREENDIMENTOS
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA

CNPJ (MF) 01.347.216/0001-90
Insc. Estadual 10.284.117-9

CÓDIGO DE ÉTICA



                                                                  

PROPRIEDADE DA LP EMPREENDIMENTOS                     CÓDIGO DE ÉTICA REV.02                Página 2 de 1

LP EMPREENDIMENTOS
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA

CNPJ (MF) 01.347.216/0001-90
Insc. Estadual 10.284.117-9

CONTROLE DE REVISÕES

REV. DESCRIÇÃO DATA

0 Emissão original 04/07/2006
1 Alteração do Logo LP Empreendimentos 28/12/2009

2
Acrescentar Parágrafo sobre Programa de Conformidade 
Anticorrupção  Programa de Integridade

06/08/2015

3 Revalidação 08/12/2016



                                                                  

PROPRIEDADE DA LP EMPREENDIMENTOS                     CÓDIGO DE ÉTICA REV.02                Página 3 de 1

LP EMPREENDIMENTOS
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA

CNPJ (MF) 01.347.216/0001-90
Insc. Estadual 10.284.117-9

Índice

 A LP EMPREENDIMENTOS E SEUS VALORES................................................................................3

 A LP EMPREENDIMENTOS E SEUS CLIENTES................................................................................3

 A LP EMPREENDIMENTOS E SEUS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS..........4

 A LP EMPREENDIMENTOS E OS SEUS FUNCIONÁRIOS...............................................................4

 A LP EMPREENDIMENTOS E A COMUNIDADE................................................................................5

 A LP EMPREENDIMENTOS E O MEIO AMBIENTE............................................................................5

 A LP EMPREENDIMENTOS E A SOCIEDADE, GOVERNO E O ESTADO........................................5

 DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES...............................................................................................5



                                                                  

PROPRIEDADE DA LP EMPREENDIMENTOS                     CÓDIGO DE ÉTICA REV.02                Página 4 de 1

LP EMPREENDIMENTOS
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA

CNPJ (MF) 01.347.216/0001-90
Insc. Estadual 10.284.117-9

PRINCÍPIOS ÉTICOS DA LP EMPREENDIMENTOS

1. A LP EMPREENDIMENTOS E OS SEUS VALORES

No aspecto social esta empresa procura ser capaz de manter vivo os valores e os modos de 

funcionamento com os quais as pessoas se reconheçam e se identifiquem, qualquer que seja a sua 

cultura, raça, sexo, religião, condição física e/ou financeira.

São estes valores e modos de funcionamento que estimulam o espírito “corporativo” da empresa, 

seja no exercício das suas funções ou nas relações que elas implicam.

Este Código de Ética é a manifestação desses valores e constitui um compromisso da empresa, um 

desafio diário que a LP Empreendimentos e seus respectivos funcionários assumem junto aos seus 

clientes e parceiros, na execução dos contratos e na aplicação das leis e normas nacionais e 

internacionais.

2. A LP EMPREENDIMENTOS E OS SEUS CLIENTES

A LP Empreendimentos, nas relações com seus clientes, procura corresponder às expectativas e à 

confiança que lhe concedem, comprometendo-se a:

 Instaurar um diálogo estabelecido em informações completas e sinceras;

 Promover cuidados com a segurança e a saúde das pessoas, a integridade e o profissionalismo;

 Respeitar as regras em vigor e os compromissos assumidos;

 Buscar a melhoria contínua dos serviços prestados visando à plena satisfação de seus clientes, 

através de um atendimento sigiloso, transparente, eficiente, eficaz, atencioso e respeitoso;

 Recompensar possíveis prejuízos oriundos de danos originados sob sua responsabilidade aos 

seus clientes;

 Manter um serviço de comunicação com o cliente para receber e encaminhar sugestões, 

opiniões e reclamações relativas a serviços.
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3. A LP EMPREENDIMENTOS E OS SEUS FORNECEDORES E PRESTADORES DE 

SERVIÇOS.

A empresa seleciona e define seus fornecedores e prestadores de serviços, baseando-se nos 

aspectos de qualidade, preço, pontualidade e no cumprimento da legislação, além de exigir padrões 

éticos que recusem práticas de trabalho infantil, trabalho forçado ou compulsório e outras práticas 

adversas à legislação, inclusive na cadeia produtiva de seus fornecedores e prestadores de 

serviços. 

4. A LP EMPREENDIMENTOS E OS SEUS FUNCIONÁRIOS

Na relação com seus funcionários, a LP EMPREENDIMENTOS visa:

 Zelar pela sua segurança e saúde no trabalho, disponibilizando condições favoráveis e 

equipamentos que se façam necessário;

 Promover o desenvolvimento profissional e a sua formação, sem qualquer distinção;

 Assegurar meios de comunicação para ouvir, analisar e acompanhar atitudes, apreensões, 

sugestões e críticas dos funcionários, na tentativa de assegurar a melhoria dos processos 

internos e da satisfação de seus funcionários;

 Garantir a confiabilidade e transparência das informações que influenciem os seus 

funcionários, respeitando sua privacidade no que se refere à informações pessoais;

 Permitir o direito de livre associação de seus funcionários a sindicatos, respeitar sua 

participação e não praticar qualquer tipo de discriminação relacionado ao funcionário 

sindicalizado;

 Acatar e promover a heterogeneidade e combater práticas de preconceito e discriminação 

étnico-racial, de gênero, idade, religião, orientação sexual, origem geográfica, classe social, 

deficiência, aparência física, condição mental ou psíquica, estado civil, visão política e/ou 

qualquer outro fator de diversidade. Os casos de discriminação que porventura vierem 

ocorrer na empresa devem ser denunciados à Gerência ou à Diretoria para análise e 

apuração dos fatos;

 Proibir a utilização de quaisquer práticas ilegais para obtenção de vantagens comerciais;

 Garantir a ética e confidencialidade na gestão das informações não públicas, de natureza a 

influenciar a situação da empresa, dos seus clientes e fornecedores. Os funcionários 

detentores de informações privilegiadas devem abster-se de transmiti-las a terceiros ou 

utilizá-las em benefício próprio ou de outrem.
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5. A LP EMPREENDIMENTOS E A COMUNIDADE

A empresa se compromete a:

 Compensar prejuízos incididos de danos causados por sua responsabilidade à comunidade;

 Conservar canais de comunicação com a comunidade afetada por impactos gerados pela 

empresa.

6. A LP EMPREENDIMENTOS E O MEIO AMBIENTE

A empresa mantém um sistema de gestão ambiental, para melhoria contínua dos seus 

processos, atendendo às expectativas do cliente e cumprindo à legislação em meio ambiente, 

aplicável no país. 

7. A LP EMPREENDIMENTOS E A SOCIEDADE, GOVERNO E O ESTADO

Dentre os seus compromissos com a Sociedade, Governo e o Estado a LP Empreendimentos, 

compromete-se a:

 Estimular a conscientização social e o exercício da cidadania por parte de seus empregados 

através de treinamentos referentes ao tema;

 Recusar e orientar seus empregados a rejeitar qualquer prática ilegal para obtenção de 

vantagens comerciais ou doações;

 Combater à pirataria, sonegação, fraude ou corrupção;

 Cumprir a legislação em vigor para seu exercício e manter em dia os pagamentos de 

tributos.
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DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

A. Os funcionários, fornecedores, prestadores de serviços, clientes da LP EMPREENDIMENTOS, 

bem como as demais partes interessadas tomarão conhecimento deste Código através das 

formas de comunicação interna e externa  estabelecidas pela empresa.

B. O não cumprimento dos princípios divulgados neste Código poderá ocasionar as seguintes 

punições disciplinares:

 Advertência

 Suspensão

 Afastamento

A reincidência acarretará na aplicação da punição subseqüente à anteriormente aplicada.

No caso de fornecedores e prestadores de serviço poderá ser rescindido contrato.

Além dos valores e condutas disseminadas entre colaboradores, terceiros, comunidade e demais 

partes interessadas, neste documento a Alta Direção da LP Empreendimentos, se apresenta 

fortemente comprometida com o combate e a rejeição à corrupção em todos os contextos, formas e 

modos de ocorrência.   Dessa forma adicionalmente ao Código de Ética manifestamos formalmente 

nosso comprometimento diário a favor da conduta de integridade nas relações comerciais, com 

terceiros ou agentes públicos, em especial, onde o risco de corrupção é latente, no Programa de 

Conformidade Anticorrupção - Programa de Integridade.

__________________________                                                    _____________________________

José Peroni Neto Lenin Laluce Cruz

Diretor Sócio
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PRINCÍPIOS ÉTICOS DA LP EMPREENDIMENTOS





1. A LP EMPREENDIMENTOS E OS SEUS VALORES



No aspecto social esta empresa procura ser capaz de manter vivo os valores e os modos de funcionamento com os quais as pessoas se reconheçam e se identifiquem, qualquer que seja a sua cultura, raça, sexo, religião, condição física e/ou financeira.



São estes valores e modos de funcionamento que estimulam o espírito “corporativo” da empresa, seja no exercício das suas funções ou nas relações que elas implicam.



Este Código de Ética é a manifestação desses valores e constitui um compromisso da empresa, um desafio diário que a LP Empreendimentos e seus respectivos funcionários assumem junto aos seus clientes e parceiros, na execução dos contratos e na aplicação das leis e normas nacionais e internacionais.



2. A LP EMPREENDIMENTOS E OS SEUS CLIENTES 



A LP Empreendimentos, nas relações com seus clientes, procura corresponder às expectativas e à confiança que lhe concedem, comprometendo-se a:



· Instaurar um diálogo estabelecido em informações completas e sinceras;

· Promover cuidados com a segurança e a saúde das pessoas, a integridade e o profissionalismo;

· Respeitar as regras em vigor e os compromissos assumidos;

· Buscar a melhoria contínua dos serviços prestados visando à plena satisfação de seus clientes, através de um atendimento sigiloso, transparente, eficiente, eficaz, atencioso e respeitoso;

· Recompensar possíveis prejuízos oriundos de danos originados sob sua responsabilidade aos seus clientes;

· Manter um serviço de comunicação com o cliente para receber e encaminhar sugestões, opiniões e reclamações relativas a serviços.











3. A LP EMPREENDIMENTOS E OS SEUS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS.

 

A empresa seleciona e define seus fornecedores e prestadores de serviços, baseando-se nos aspectos de qualidade, preço, pontualidade e no cumprimento da legislação, além de exigir padrões éticos que recusem práticas de trabalho infantil, trabalho forçado ou compulsório e outras práticas adversas à legislação, inclusive na cadeia produtiva de seus fornecedores e prestadores de serviços. 



4. A LP EMPREENDIMENTOS E OS SEUS FUNCIONÁRIOS



 Na relação com seus funcionários, a LP EMPREENDIMENTOS visa:



· Zelar pela sua segurança e saúde no trabalho, disponibilizando condições favoráveis e equipamentos que se façam necessário;

· Promover o desenvolvimento profissional e a sua formação, sem qualquer distinção;

· Assegurar meios de comunicação para ouvir, analisar e acompanhar atitudes, apreensões, sugestões e críticas dos funcionários, na tentativa de assegurar a melhoria dos processos internos e da satisfação de seus funcionários;

· Garantir a confiabilidade e transparência das informações que influenciem os seus funcionários, respeitando sua privacidade no que se refere à informações pessoais;

· Permitir o direito de livre associação de seus funcionários a sindicatos, respeitar sua participação e não praticar qualquer tipo de discriminação relacionado ao funcionário sindicalizado;

· Acatar e promover a heterogeneidade e combater práticas de preconceito e discriminação étnico-racial, de gênero, idade, religião, orientação sexual, origem geográfica, classe social, deficiência, aparência física, condição mental ou psíquica, estado civil, visão política e/ou qualquer outro fator de diversidade. Os casos de discriminação que porventura vierem ocorrer na empresa devem ser denunciados à Gerência ou à Diretoria para análise e apuração dos fatos;

· Proibir a utilização de quaisquer práticas ilegais para obtenção de vantagens comerciais;

· Garantir a ética e confidencialidade na gestão das informações não públicas, de natureza a influenciar a situação da empresa, dos seus clientes e fornecedores. Os funcionários detentores de informações privilegiadas devem abster-se de transmiti-las a terceiros ou utilizá-las em benefício próprio ou de outrem.



5. A LP EMPREENDIMENTOS E A COMUNIDADE

 

 A empresa se compromete a:



· Compensar prejuízos incididos de danos causados por sua responsabilidade à comunidade;

· Conservar canais de comunicação com a comunidade afetada por impactos gerados pela empresa.



6. A LP EMPREENDIMENTOS E O MEIO AMBIENTE

 

A empresa mantém um sistema de gestão ambiental, para melhoria contínua dos seus processos, atendendo às expectativas do cliente e cumprindo à legislação em meio ambiente, aplicável no país. 





7. A LP EMPREENDIMENTOS E A SOCIEDADE, GOVERNO E O ESTADO



Dentre os seus compromissos com a Sociedade, Governo e o Estado a LP Empreendimentos, compromete-se a:



· Estimular a conscientização social e o exercício da cidadania por parte de seus empregados através de treinamentos referentes ao tema;

· Recusar e orientar seus empregados a rejeitar qualquer prática ilegal para obtenção de vantagens comerciais ou doações;

· Combater à pirataria, sonegação, fraude ou corrupção;

· Cumprir a legislação em vigor para seu exercício e manter em dia os pagamentos de tributos.



























DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES



A. Os funcionários, fornecedores, prestadores de serviços, clientes da LP EMPREENDIMENTOS, bem como as demais partes interessadas tomarão conhecimento deste Código através das formas de comunicação interna e externa  estabelecidas pela empresa.

B. O não cumprimento dos princípios divulgados neste Código poderá ocasionar as seguintes punições disciplinares:

· Advertência

· Suspensão

· Afastamento

A reincidência acarretará na aplicação da punição subseqüente à anteriormente aplicada.

No caso de fornecedores e prestadores de serviço poderá ser rescindido contrato.





Além dos valores e condutas disseminadas entre colaboradores, terceiros, comunidade e demais partes interessadas, neste documento a Alta Direção da LP Empreendimentos, se apresenta fortemente comprometida com o combate e a rejeição à corrupção em todos os contextos, formas e modos de ocorrência.   Dessa forma adicionalmente ao Código de Ética manifestamos formalmente nosso comprometimento diário a favor da conduta de integridade nas relações comerciais, com terceiros ou agentes públicos, em especial, onde o risco de corrupção é latente, no Programa de Conformidade Anticorrupção - Programa de Integridade.









__________________________                                                    _____________________________

José Peroni Neto								Lenin Laluce Cruz

Diretor									Sócio			







PROPRIEDADE DA LP EMPREENDIMENTOS                     CÓDIGO DE ÉTICA REV.02                Página 1 de 1

image3.jpeg



image1.jpeg



image2.jpeg



image4.jpeg



image5.jpeg



