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OBJETIVO

Esta política de conformidade comercial reflete nosso compromisso em trabalhar de acordo
com o Código de Ética e Conduta Empresarial da Modine. Também demonstra que o
descumprimento das exigências de conformidade comercial pode ter sérias consequências
para a Modine, incluindo danos à reputação da empresa, penalidades civis e criminais,
multas pecuniárias e suspensão/revogação dos privilégios de exportação ou importação da
empresa, com impacto negativo em nossa empresa fornecedores e clientes. Assim,
estamos comprometidos com a implementação, manutenção e melhoria contínua de um
programa robusto de conformidade global comercial que integre as atividades de
conformidade aos processos comerciais da Modine.
II.

ESCOPO

Esta política se aplica a todos os funcionários da Modine e suas subsidiárias em todo o
mundo.
As partes contratadas da Modine devem cumprir todas as leis aplicáveis em relação à
exportação, importação, sanção e cumprimento de antiboicote.

III.

DECLARAÇÃO DE POLÍTICA

A. Conformidade de exportação
•

Todas as exportações devem ser declaradas com precisão aos servidores públicos
pertinentes do país de exportação, se aplicável, ao abrigo das leis do país de
exportação;

•

A documentação de embarque deve descrever com precisão o(s) item(ns)
enviado(s), bem como a classificação e autorização de exportação, se aplicáveis;

•

A Modine manterá a documentação de exportação pertinente devida;



•

Todas as exportações devem cumprir todas as leis e regulamentações
aplicáveis;
Todos os impostos de exportação aplicáveis serão pagos; e

A Modine terá a devida autorização para exportar ou reexportar itens ou tecnologia
controlada por regulamentações do governo, incluindo o Trade in Arms Regulations
(ITAR) e a Export Administration Regulations (EAR) nos Estados Unidos, leis e
regulamentações pertinentes da UE e qualquer leis e regulamentações do governo
aplicável. As exportações ou reexportações que exigem autorização podem incluir
transferências de tecnologia entre empresas e/ou dentro do país para pessoas
estrangeiras - mesmo que sejam funcionários da Modine.
1

Política Global
Título:

Responsável: Conselho de conformidade
comercial

Conformidade comercial

Data da próxima
revisão:

Outubro de 2020

Data da última
revisão:

Outubro de 2018

Pág. 2 de 3

B. Conformidade de importação
•

Todas as importações devem ser descritas com precisão aos servidores públicos
pertinentes do país de importação, se aplicável, ao abrigo das leis do país de
importação;

•

Todos os registros aduaneiros devem indicar com precisão todas as informações
necessárias, incluindo o nome e endereço do importador, o número do importador,
a quantidade, o valor, a classificação, o enquadramento de preferência de encargos
e o país de origem dos itens importados;
 A Modine manterá a documentação de importação pertinente devida;
 Todas as importações devem cumprir todas as leis e regulamentações
aplicáveis;
 A Modine fará os ajustes necessários após a entrada; e
 A Modine deverá fazer todos os pagamentos apropriados de impostos e taxas
de importação, incluindo quaisquer direitos antidumping (ADD) e de
compensação (CVD).

A Modine terá a devida autorização para importar itens ou tecnologia controlada por
regulamentações governamentais.
C. Conformidade com sanções




A Modine não participará de transações nas quais o destino, o uso ou o usuário
final estejam sujeitos a um programa de sanções, incluindo, entre outros, os
programas mantidos pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) dos EUA,
nem em transações que envolvam trabalho forçado; e
Seguindo os procedimentos padrão da empresa, a Modine fara uma triagem
das partes relevantes do negócio em relação às listas de sanções.

D. Conformidade antiboicote
•

Qualquer solicitação recebida por um funcionário da Modine para apoiar um boicote
comercial de qualquer país deve ser comunicada ao Comitê de Ética Empresarial
da Modine (o "Comitê de Ética"), de acordo com a política de Investigação e
Comunicação;

•

O Comitê de Ética deve avaliar se tais solicitações para participar de um boicote
podem violar os regulamentos antiboicote aplicáveis ou, caso contrário, podem
afetar negativamente a Modine; e

•

A Modine não participará de nenhum boicote comercial sem a prévia aprovação por
escrito do Comitê de Ética.
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E. Treinamento
A Modine treinará os funcionários relevantes nos assuntos acima, quando necessário.
F. Auditoria
A Modine auditará a conformidade com as disposições acima, quando necessário.
IV.
-

RESPONSABILIDADE PELA CONFORMIDADE
Todos os funcionários são responsáveis pelo apoio aos princípios contidos nesta
política e devem trabalhar com os colegas para monitorar continuamente a
conformidade comercial da Empresa. A administração deve servir de modelo no apoio
a esses princípios e é responsável pelo monitoramento do nível de conformidade com
esta política na área de sua responsabilidade.
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