POLÍTICA
ANTISSUBORNO
A APSEG, atuante no ramo de prestação de serviços de Segurança do
Trabalho, Onshore e Offshore, e fornecimento de treinamentos para
t ra ba lha dores da indústria em geral, bem, como apoio e manutenção
da segurança laboral, através de Equipes es pec ia liza das , possuímos
como padrões fundamentais do sistema de gestão antissuborno os
seguintes itens:
· É proibida a prática de suborno;
· Cumprir a Política A nt iss ub orno e demais políticas e p ro c ed im e nt o s
relacionado s ao Sistema de Gestão Antissuborno
· Cumprir a lei a nt ic o rrup çã o emp resa ria l bra s ile ira 12 . 846 / 13 e outros
requis ito s subsc ritos ap lic áve is à APSEG;
· Atender aos re q uis it os e os objetivo s do Sistema de Gestão
A nt issuborno;
· Melhorar c ont inua mente o Sistema de Gestão An tiss u borno.
Em caso de conhecimento ou suspeita de práticas de suborno, os
c ola bora dores têm o compromisso de informar tal situação ao canal
de denúncia, sendo que nenhuma retaliação ou sanções serão
toleradas contra os denunciantes que f izerem registros de boa- fé ou
por recusar a participar do suborno.
A APSEG possui um Comitê de integridade, que trabalha de forma
indepen dente para garantir a disseminação dos valores e princípios
éticos e condutas para assegurar que sejam cumpridos.
A Função compliance é exercida pelo Anderson Soares Leal com total
in de pe ndên cia para tratar assuntos relacionados ao Sistema de
Gestão A nt issuborno.
O cumprimento desta política é exigido de todos os Cola bora dores da
APSEG, c onst ituin do - se em violação a não observância aos preceitos
nelas descritos, podendo acarretar a aplicação de medidas
disc iplina res conforme nossas polít icas.
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