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Aos sócios, funcionários, estagiários, colaboradores e prestadores de serviços 

terceirizados da Portobombas: 

1) É proibido o uso da rede de internet, computadores e celulares da Empresa 

para: 

a) O acesso a redes sociais e sites de relacionamento (Facebook, Orkut, MSN, 

Whatsapp, Linkedin, Instagram...) e outros sites não relacionados a 

atividade comercial da Empresa; 

b) O download de vídeos, músicas e fotos; 

c) Compras de qualquer natureza por sites de e-commerce; 

d) Venda de produtos não relacionados e autorizados pela Empresa; 

 

2) É proibida a utilização de veículos, equipamentos, marcas, acervo técnico, 

documentação, telefones, e-mails, e dependências da Empresa para assuntos 

pessoais; 

3) É proibido dar carona a terceiros em veículos da Empresa sem autorização; 

4) É proibida a promessa ou pagamento de qualquer quantia em dinheiro, 

comissão ou presentes a funcionários de outras empresas e clientes 

(principalmente empresas públicas) em troca de favores, pedidos ou benefícios 

em contratos; 

5) É proibido divulgar por meios digitais (e-mail, internet, redes sociais, 

whatsapp...) e físicos, documentos, acervo técnico, listas de preços, marcas, 

orçamentos, e-mails, fotos e vídeos, e informações internas da Empresa sem 

autorização; 

6) É proibido prestar informações falsas ou ofensivas a clientes, fornecedores 

e/ou colaboradores; 

7) É proibido fazer uso ou consumir bebidas alcóolicas ou cigarros em serviço ou 

nas dependências da Empresa; 

8) É proibida a venda ou divulgação de produtos e serviços não comercializados 

pela Empresa; 

9) É proibido fotografar ou divulgar fotos e vídeos dos processos internos da 

empresa, de equipamentos ou de suas dependências sem autorização; 

10)  A Empresa costuma pesquisar a cadeia de seus fornecedores, procurando 

garantir a qualidade dos produtos comercializados, sua origem legal, 

procedências de seus materiais, evitando a exploração de recursos naturais 

ilegalmente, utilizando processos amigos do meio-ambiente, dentro das 



melhores práticas de produção sustentáveis e certificações internacionais ISO 

14000, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS, BS 8800, entre outras;  

11) A Empresa não se utiliza em hipótese alguma de trabalho análogo ao trabalho 

escravo ou infantil, nem de exploração sexual, mantendo condições de trabalho 

seguras e higiênicas, respeitando as leis trabalhistas de trabalho formal; 

12) A Empresa não possui em seu quadro de sócios ou administradores nenhum 

agente público ou parente direto que exerça cargo ou função pública; 

13) A Empresa respeita a diversidade e procura combater qualquer forma de 

assédio moral ou sexual; 

14) A Empresa se preocupa em reduzir o desperdício de água potável e energia 

elétrica; 

15) Em todos os demais casos, serão seguidas a Legislação Brasileira, com suas 

implicações legais Civil, Trabalhista, Criminal e de Leis Anti-Corrupção, Lei nº 

12.846 e decreto nº 8.420. 


