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A DIRETORIA EXECUTIVA DA EM_BASA, NO USO DE SUA; ATRIBUIÇOES
ESTATUTARIAS, E, CONSOANTE DECISAO ADOTADA NA I H REUNIAO ORDINARIA,

RESOLVE

1. Aprovar a revisão do Código de Conduta e Integridade da EMBASA;

2. Responsabilizar a DP pela nomeação do Comitê de Conduta e Integridade da EMBASA,

corn a composição prevista no Código de Conduia e Integridade revisado, que será

responsável por;

elaborar o Regimento Interno do Comité:

- estimular, em conjunto com os gestores. o comprometimento dos empregados,

prestadores de sen/ice e estagiários com o Código de Conduta e Integridade:

. manter o Código de Conduta e Integridade atualizado;

promover a disseminação do Código de Conduta e Integridade, envolvendo toda a
empresa.

3. Responsabilizar a UCE pela implementação de ações de treinamento:

A. Responsabilizar a PGCS pelas providências de diagramação e impressão;

5. Responsabilizar todos os empregados, prestadores de serviços temporários e

estagiários pela devolução do Termo de Compromisso constante no Código de Conduta &

Integridade assinado,

RoàÉRio COSTA CEDRAZ
PRESIDÉE

GERVASIO P AZERES DE CARVALHO DILENI
DIRETOR DE GESTÃO CORPORATIVA

cÉs R s L ÁgAmos
DIRE T CNICO E DE PLANEJAME

 

   

          
  

  

 

JOSE UBIRA CA 030 MATOS ILITAIDE1jC/A/EEIA/SA MENTO
DIRE OR DE 0 ER AO DO INTERIOR DIRETORA DE EMPREENDIM

- ar servlços de abastecimento de agua e esgotamenio sanitario. com excelêncra &
sustentabiiidade conuibuindo para a universalização & melhorando a qualidade de Vida  
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CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE 

 

MENSAGEM DA DIRETORIA EXECUTIVA 

O Código de Conduta e Integridade da Embasa (“Código”) reflete os padrões de comportamento 
adotados por nossa empresa baseados na nossa Missão, Visão e Valores e tem sua origem em 
nossa cultura corporativa, procurando refletir a integridade dos procedimentos da empresa no que 
tange às relações internas e com o meio em que atuamos. 

Este Código de Conduta e Integridade, balizado na Lei 13.303 de 30.06.2016 – Lei das Estatais, 
tem o objetivo de servir como instrumento norteador dos atos de todas as pessoas que exercem 
atividades em nome da Embasa, os empregados (independente da sua função ou posição 
hierárquica), administradores (membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva), 
membros do Conselho Fiscal, estagiários, prestadores de serviço e contratados, que devem reger-
se por suas disposições e aplicar, em seu âmbito de responsabilidade, seu conteúdo e promover 
sua divulgação, seu entendimento e sua internalização. 

Por meio deste, esperamos consolidar ainda mais o respeito mútuo, que sempre norteou nossas 
relações com empregados, prestadores de serviço, estagiários, meio ambiente, fornecedores, 
parceiros de negócios, clientes titulares, clientes usuários, comunidade, sociedade, administração 
pública e veículos de comunicação, assegurando a credibilidade e a construção de uma imagem 
cada vez mais positiva junto aos nossos públicos. 

Contamos com a colaboração de todos para que seja mantida a reputação de sermos uma 
empresa sólida, pautada na honestidade e integridade, com princípios e valores éticos 
consistentes, que tem consciência de suas responsabilidades perante todo o seu público de 
interesse.  

Estamos certos que cada um de nossos colaboradores e parceiros colocará em prática os padrões 
de Conduta e Integridade que apresentamos neste documento, zelando sempre pelos valores e 
pelas diretrizes da Embasa. Se todos agirmos com integridade e incentivarmos nossos colegas a 
fazerem o mesmo, tornaremos a Embasa um lugar mais forte e melhor para trabalhar. 

Leia e consulte sempre que tiver dúvidas no seu dia a dia.  
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1. CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE 

A EMBASA convoca todos aqueles a quem se aplica este Código de Conduta e Integridade a 

observar os comportamentos éticos estabelecidos e cumprir os deveres com ênfase nos princípios 

e valores norteadores da empresa e na legislação vigente. 

Todas as partes interessadas relacionadas neste Código de Conduta e Integridade são 

responsáveis pela sua aplicação, assim como devem comunicar qualquer violação ou suspeita de 

violação aos princípios definidos no presente código, às leis e políticas, não importando qual seja a 

identidade ou cargo do suspeito da infração.  

Este Código de Conduta e Integridade está em conformidade com a legislação pertinente ao tema 

e com as políticas corporativas.  

 

2. PRINCÍPIOS ÉTICOS, VALORES E MISSÃO ORGANIZACIONAIS 

PRINCÍPIOS ÉTICOS  

 Discrição: prezar pela sensatez nas atitudes, reservando-se ao uso do bom senso no ato de 

comunicar e/ou divulgar informações de interesse da empresa e das partes interessadas. 

 Eficiência: exercer as atividades com foco na obtenção do melhor resultado, com a utilização 

racional dos meios e dos recursos públicos. 

 Honestidade: ter a verdade como o pilar central da atuação na empresa.  

 Impessoalidade: igualdade de tratamento entre indivíduos que estejam em idêntica situação 

jurídica e imparcialidade no julgamento de irregularidades denunciadas ou identificadas, com 

aplicação de critérios objetivos. 

 Integridade: comportar-se com caráter, com a qualidade de uma pessoa íntegra, honesta, 

incorruptível, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis. 

 Legalidade: obedecer à lei, sendo legítima sua atividade somente se esta estiver condizente 

com o disposto na lei. 

 Moralidade: observância dos preceitos éticos em suas condutas, de averiguar os critérios de 

conveniência, oportunidade e justiça em suas ações e, ainda, de distinguir o que é honesto do 

que é desonesto. 

 Publicidade: informar às partes interessadas sobre assuntos relevantes, mantendo ativos os 

canais de relacionamento interno e externo. 

 Responsabilidade: cumprir com o dever, assumindo a responsabilidade dos próprios atos 

praticados ou de outros, quando couber. 

 Sigilo: prezar pela guarda, retenção e cumprimento das normas no que diz respeito às 

informações da empresa.  
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VALORES ORGANIZACIONAIS  

 Comprometimento: responsabilidade com o Negócio, a Missão, a Visão e os Valores da 

EMBASA, com as suas metas, projetos e seus resultados e com a melhoria contínua no 

atendimento e relacionamento com os seus clientes, usuários e demais partes interessadas. 

 Ética: conjunto de princípios e referências que regulam a conduta moral de indivíduos, 

grupos, instituições, organizações, comunidades, sociedades, povos e nações, buscando 

ser universalmente válidos. 

 Responsabilidade socioambiental: compromisso assumido pela instituição em 

desenvolver ações que contribuam tanto para o desenvolvimento econômico e 

socioambiental do ambiente interno quanto para o da comunidade ao seu redor. 

 Sinergia: cooperação, integração e troca mútua de experiências. 

 Transparência: condução de negócios sem agendas ocultas, divulgação e disponibilização 

regular de informações precisas e abrangentes para as partes interessadas. 

 Valorização das pessoas: respeito ao ser humano e reconhecimento de suas 

potencialidades e limites, compreensão de que o desempenho da organização depende da 

capacitação, motivação e bem-estar da força de trabalho e da criação de um ambiente 

propício à participação e ao desenvolvimento das pessoas. 

 

MISSÃO ORGANIZACIONAL 

Prestar serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com excelência e 

sustentabilidade, contribuindo para universalização e melhorando a qualidade de vida. 

 

3. COMPROMISSOS 

 

3.1. EMBASA 

Um ambiente de trabalho com pessoas competentes, valorizadas e engajadas, potencializa os 

resultados. Para tanto, a EMBASA se compromete a manter um clima favorável ao 

aperfeiçoamento e à realização profissional de seus empregados, prestadores de serviço e 

estagiários, conciliando um ambiente de trabalho produtivo, saudável, seguro e de respeito mútuo, 

onde os direitos e as responsabilidades individuais possam ser exercidos em sua plenitude e de 

forma adequada. 
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CONDUTAS A SEREM PRATICADAS:  

I- promover condições de trabalho que propiciem a qualidade de vida de todos os 

empregados, prestadores de serviço e estagiários e assegurem a saúde e segurança no 

trabalho.  

II- manter canais formais de escuta para recepcionar e processar sugestões, com o intuito de 

melhorar os processos internos de gestão. 

III- conciliar interesses e cumprimento de deveres, por meio de canais institucionais de 

negociação e relacionamento com as associações e entidades sindicais representativas 

dos empregados, prestadores de serviço e estagiários. 

IV- disponibilizar, com transparência, as informações referentes a empregados, prestadores 

de serviço e estagiários, garantindo os direitos de privacidade no que diz respeito a 

informações médicas, funcionais e pessoais. 

V- emitir relatórios e demonstrações financeiras com informações confiáveis e transparentes. 

VI- respeitar o direito de livre associação e participação dos empregados, prestadores de 

serviço e estagiários em sindicatos e associações profissionais. 

VII- promover a equidade, respeitar e valorizar a diversidade, não permitindo que ocorra 

tratamento discriminatório. 

VIII- assegurar a liberdade de manifestação, observado o respeito à imagem da empresa, à 

honra e à imagem das pessoas. 

IX- possibilitar aos empregados, prestadores de serviço e estagiários, igualdade de 

oportunidade de desenvolvimento profissional de forma a qualificar o seu trabalho. 

X- criar condições para implementação de estruturas e procedimentos efetivos de gestão de 

riscos corporativos e controles internos. 

XI- compatibilizar os objetivos estratégicos com os interesses e direitos do seu público alvo. 

 

3.2. EMPREGADO, PRESTADOR DE SERVIÇO TEMPORÁRIO E ESTAGIÁRIO  

É de responsabilidade de cada empregado, prestador de serviço temporário e estagiário tomar 

decisões imparciais, tratar a todos com respeito e dignidade e colaborar para um ambiente de 

trabalho livre de assédio. 

No que diz respeito à segurança, todos devem estar sempre atentos e zelar pela saúde e 

integridade física pessoal e dos colegas de trabalho, sendo fundamental que cada um assuma a 

responsabilidade na prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. 
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CONDUTAS A SEREM PRATICADAS:  

I- zelar pelo patrimônio da EMBASA, tais como  veículos, máquinas e equipamentos, bens 

imóveis ou qualquer material, e usá-lo adequadamente, com responsabilidade e 

moderação para os fins a que se destinam, sendo vedado o uso para fins particulares. 

II- fazer uso de equipamentos e recursos de comunicação, como correio eletrônico e internet, 

somente para fins autorizados. 

III- manter documentos ou bens pertencentes à EMBASA, em suas dependências e não 

retirá-los da unidade de trabalho, sem a devida autorização. 

IV- comportar-se adequadamente quando estiver em serviço ou usando fardamento, 

identidade funcional ou veículo com logotipo da EMBASA. 

V- manter segredo e confidencialidade quanto às informações de qualquer natureza, obtidas 

no desempenho de suas funções, especialmente aquelas ligadas a Know how, fórmulas e 

invenções nos produtos industrializados ou comercializados pela EMBASA. 

VI- zelar pela propriedade intelectual da EMBASA, tais como tecnologias, metodologias, 

programas, planos, projetos, procedimentos e outras informações desenvolvidas ou 

obtidas pela Empresa, garantindo confidencialidade dos conhecimentos técnicos, salvo 

nos casos de intercâmbios técnicos e benchmarking previamente autorizados pela 

administração, tendo em vista os interesses da Empresa. 

VII- preservar e manter o teor de documentos, informações ou dados concluídos, consolidados 

ou aprovados pelas instâncias responsáveis por sua produção. 

VIII- exercer de forma responsável, com empenho e qualidade técnica, as obrigações 

decorrentes do cargo, função ou hierarquia sem utilizar-se de informações privilegiadas de 

que disponha, para obter favores e vantagens, de qualquer natureza, para si ou para 

terceiros. 

IX- ser assíduo, pontual e cumprir as normas internas para justificativas das ausências ao 

trabalho. 

X- cultivar atitudes positivas em prol do ambiente de trabalho, colocando os interesses 

coletivos e da EMBASA acima de qualquer outra finalidade. 

XI- não praticar condutas abusivas, inoportunas ou ofensivas no ambiente de trabalho, como 

praticar crimes contra a honra ou atos de vandalismo, depredação, libidinosos ou de 

perturbação pública. 

XII- não executar atividades de interesse pessoal, durante a jornada de trabalho. 

XIII- cumprir os procedimentos internos, deliberações das autoridades funcionais e Resoluções 

de Diretorias. 
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XIV- relacionar-se com todas as pessoas, interna e externamente, de forma honesta, com 

cortesia, respeito, ética e imparcialidade. 

XV- combater e denunciar atos de assédio moral, sexual, discriminação ou qualquer outro ato 

contrário aos princípios deste Código de Conduta e Integridade. 

XVI- informar ao seu superior hierárquico a existência de conflito de interesses, circunstâncias 

ou fatos relacionados com outras organizações ou pessoas que possam comprometer sua 

atuação na EMBASA. 

XVII- recusar de terceiros qualquer vantagem econômica para realizar ou deixar de realizar 

conduta profissional ou para influenciar outro empregado, prestador de serviço ou 

estagiário para o mesmo fim. 

XVIII- usar sempre da força de trabalho de empregados, prestadores de serviço e estagiários em 

benefício da EMBASA, sendo vedado o desvio de suas funções, para atender a interesse 

particular. 

XIX- zelar pela reputação de todas as unidades organizacionais da EMBASA, limitando-se a 

fazer críticas construtivas de forma criteriosa e assertiva, no momento e ambiente 

adequados e oportunos.  

XX- comportar-se evitando que perseguições, simpatias, antipatias, interesses de ordem 

pessoal ou questões de origem, raça, sexo, cor, crenças, gerações, idade, orientação 

sexual, deficiência física e intelectual, identidade de gênero ou quaisquer outras formas de 

discriminação interfiram no trato com o público ou com os colegas. 

XXI- não dificultar ou retardar o exercício de direito de qualquer pessoa e nem facilitar o 

exercício de direito indevidamente. 

XXII- não exercer ativamente ações político-partidárias nas dependências da EMBASA, nem 

utilizar o nome da empresa ou qualquer de seus recursos para favorecimento de partidos 

políticos, detentores ou candidatos a cargos públicos. 

XXIII- identificar, avaliar e tomar medidas para controlar os riscos à saúde e à segurança 

associados ao trabalho. 

XXIV- usar e certificar-se sempre de que todos estão usando o equipamento de proteção 

individual (EPI) e coletivo (EPC) necessário. 

XXV- interromper imediatamente qualquer trabalho inseguro ou que possa contribuir para um 

incidente ambiental ou comunitário significativo, comunicando o fato ao superior 

hierárquico. 

XXVI- não comercializar nem permutar mercadorias de interesse particular nas dependências da 

Empresa. 
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3.3. RELACIONAMENTO COM O MEIO AMBIENTE  

O respeito ao meio ambiente e o compromisso com as futuras gerações justificam os esforços da 

EMBASA em gerir os impactos potenciais de suas atividades, com práticas que visem o 

desenvolvimento sustentável. 

A proteção ao meio ambiente é uma das prioridades da EMBASA que procura manter-se 

permanentemente atualizada e em conformidade com as exigências legais relacionadas. 

É de responsabilidade de cada empregado, prestador de serviço temporário e estagiário conhecer 

as políticas, procedimentos e as práticas de proteção ao meio ambiente e cumpri-los 

rigorosamente. 

As informações relativas ao meio ambiente que possam ter impacto sobre os empregados, 

prestadores de serviço e estagiários, sobre as comunidades, a sociedade ou sobre o meio 

ambiente são tratadas de forma transparente. 

 

CONDUTAS A SEREM PRATICADAS: 

I- incorporar padrões tecnológicos sustentáveis aos projetos de sistemas de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário, potencializando seus benefícios econômico, social e 

ambiental, com vistas a minimizar os impactos de seus empreendimentos, operações e 

serviços. 

II- buscar a melhoria operacional nos processos criando e agregando valor ao negócio. 

III- promover práticas que otimizem os recursos naturais com estímulo à redução, à 

reutilização, à reciclagem e ao uso sustentável desses recursos. 

IV- gerir os impactos das atividades nos mananciais subterrâneos e superficiais e de 

ecossistemas e matas ciliares associados. 

V- identificar, analisar, gerir e sanar os passivos ambientais, atuando preventiva e 

corretivamente na solução das suas causas. 

VI- contribuir para implementação de boas práticas de responsabilidade social e ambiental, 

bem como para a educação para a sustentabilidade no âmbito da EMBASA ou na 

Sociedade. 

 

3.4. RELACIONAMENTO COM OS FORNECEDORES E PARCEIROS DE NEGÓCIOS 

As relações da EMBASA com os fornecedores são norteadas por princípios éticos, pelo 

cumprimento das leis e às normas vigentes. 

A EMBASA se baseia em critérios técnicos, legais e econômicos para a contratação de serviços, 

aquisição de bens e alienação de ativos, com o objetivo de atender suas necessidades. 
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CONDUTAS A SEREM PRATICADAS: 

I- seguir os princípios constitucionais para a seleção e contratação de fornecedores, sem 

privilégios, favorecimentos ou discriminação de qualquer natureza, independentemente do 

volume de negócios que mantêm com EMBASA. 

II- recusar a contratação de fornecedores que adotem práticas de concorrência desleal, 

trabalho infantil, trabalho forçado ou que infrinjam as legislações vigente. 

III- não permitir influência no poder decisório quanto à contratação de fornecedores e 

empreiteiros, nos quais empregados e prestadores de serviços ou pessoas de seu 

relacionamento familiar ou pessoal tenham interesse ou participação, direta ou indireta. 

IV- não ofertar apoio técnico nem usar de facilidades, amizades, tempo, posição, influências 

ou informações de que tenha acesso em virtude de cargo ou função, para obter 

favorecimento para si ou para outrem no processo de contratação e gestão de 

fornecedores. 

V- cumprir e fazer cumprir integralmente as obrigações contratuais assumidas com os 

fornecedores, adotando todas as medidas de fiscalização e de sanções aplicáveis em 

caso de descumprimento dos deveres contratuais.  

VI- zelar para que as relações comerciais sejam transparentes e sustentáveis, a partir de 

interesses comuns. 

VII- avaliar os fornecedores de bens e serviços com base em critérios técnicos e transparentes 

que privilegiem o bom desempenho, e que oportunizem a melhoria da prestação. 

VIII- preservar as informações de caráter reservado fornecidas por qualquer um de seus 

fornecedores de bens ou serviço, somente divulgando com autorização expressa dos 

mesmos, por ordem judicial ou imposição decorrente de lei. 

IX- recusar presentes, brindes, convites ou qualquer vantagem que levantem qualquer 

possibilidade de benefícios em troca de outras ações, denunciando todas as práticas 

impróprias para firmar negócios. 

X- só aceitar brindes institucionais com a identificação da Empresa e que não confrontem ao 

item "IX". 

XI- recusar qualquer quantia em dinheiro, cheque, carnê ou forma monetária. 

XII- aceitar patrocínio ou bolsa incentivo de qualquer natureza somente com a autorização 

expressa da EMBASA. 
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3.5. RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES TITULARES E USUÁRIOS 

A EMBASA considera as expectativas de seus clientes titulares e usuários, sem discriminação. 

 

CONDUTAS A SEREM PRATICADAS: 

I- examinar as necessidades e expectativas dos clientes titulares e usuários e atender às 

suas demandas de forma adequada e com eficiência. 

II- permitir acesso a informações sobre os serviços prestados e o pleno conhecimento dos 

seus direitos e deveres. 

III- preservar o sigilo das informações prestadas pelos clientes, restringindo-as aos 

empregados e prestadores de serviço envolvidos no processo, divulgando-as 

exclusivamente mediante autorização prévia e expressa dos usuários ou em cumprimento 

de ordem judicial. 

IV- não expor o cliente ou qualquer cidadão a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. 

 

3.6. RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE E SOCIEDADE 

A EMBASA estabelece com as comunidades de entorno relações contínuas, na perspectiva de 

superar as ações operacionais e processuais. 

Estimula a cidadania corporativa por meio dos espaços de escuta, diálogo e participação em 

projetos sociais, alinhados à sua identidade socioambiental, contribuindo para a qualidade de vida 

das pessoas. 

O empregado, prestador de serviço e estagiário devem, acima de tudo, respeitar as culturas e os 

diversos costumes de negócios das comunidades em que a EMBASA atua desde que estes não 

entrem em conflito com o Código ou a Lei. 

 

CONDUTAS A SEREM PRATICADAS:  

I- atuar de forma responsável perante as comunidades e os ambientes em que interfere, 

respeitando a legislação socioambiental vigente. 

II- exercer as atividades de forma ética e transparente, considerando os interesses legítimos 

do público com os quais se relaciona, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, 

de forma planejada e com sustentabilidade econômica, ambiental e social. 

III- agir no fortalecimento e desenvolvimento das comunidades onde atua diretamente e na 

sociedade em geral, incentivando a contratação de mão de obra por parte de fornecedores 

e prestadores de serviço nas  áreas de atuação. 
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IV- contribuir na elaboração e implementação de projetos comunitários em conjunto com 

entidades locais, considerando as suas demandas, expectativas e diversidade, alinhados 

com a identidade organizacional. 

V- disponibilizar canais de comunicação e diálogo com as comunidades onde atua, para 

prevenir, monitorar, avaliar e controlar os impactos de suas atividades. 

 

3.7. RELACIONAMENTO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A EMBASA preza pela ética, transparência, moralidade e integridade nas relações com os órgãos 

governamentais e juntamente com os membros de conselhos de administração e fiscal, 

empregados, prestadores de serviço e estagiários se comprometem a cumprir a legislação e 

regulamentos vigentes. 

 

CONDUTAS A SEREM PRATICADAS: 

I- contribuir para o desenvolvimento social, econômico, ambiental, político, tecnológico e 

cultural do Estado da Bahia na elaboração e execução de políticas públicas, programas e 

projetos comprometidos com a universalização do abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. 

II- atender às fiscalizações e controles do poder público. 

III- colaborar e ser diligente no atendimento às exigências de quaisquer entes reguladores. 

IV- valorizar o envolvimento e o comprometimento dos empregados, prestadores de serviço e 

estagiários em projetos de responsabilidade social, além de ações articuladas com órgãos 

governamentais e não governamentais. 

 

3.8. RELACIONAMENTO COM OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 

O relacionamento da EMBASA com os veículos de comunicação deve ser pautado pelo respeito, 

confiança e credibilidade mútuos, sempre isento de interesses que não sejam a divulgação 

institucional de produtos e serviços, campanhas educacionais e esclarecimentos de suas ações. 

 

CONDUTAS A SEREM PRATICADAS: 

I- não conceder entrevistas, proferir palestras ou ter imagem divulgada em nome da 

EMBASA, sem autorização prévia. 

II- cumprir a política de porta vozes. 
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4. CUMPRIMENTO A LEI ANTICORRUPÇÃO 

É importante que todos os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, empregados, 

prestadores de serviço e estagiários da EMBASA tenham condutas de acordo com a Lei nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre responsabilidades relacionadas aos atos contra a 

administração pública, nacional ou estrangeira dentre outras coisas. Conforme texto transcrito: 

Art. 5o  Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os 

fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único 

do art. 1o, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da 

administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim 

definidos: 

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, 

ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 

prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei; 

III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

IV - no tocante a licitações e contratos: 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo de procedimento licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 

público; 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo; 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública 

ou celebrar contrato administrativo; 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no 

ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

administração pública; 

h) dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 

órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 
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5. RESPONSABILIDADES 

 

5.1. ATUALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE 

Para o cumprimento dos padrões de conduta e integridade estabelecidos neste Código, será criado 

o Comitê de Conduta e Integridade da EMBASA.  

O referido Comitê está diretamente vinculado à Presidência e é responsável por: 

 elaborar o Regimento Interno do Comitê; 

 estimular, em conjunto com os gestores, o comprometimento dos empregados, prestadores 

de serviço e estagiários com o Código de Conduta e Integridade; 

 manter o Código de Conduta e Integridade atualizado; 

 promover a disseminação do Código de Conduta e Integridade, envolvendo toda a empresa. 

O Comitê de Conduta e Integridade da EMBASA será constituído por representantes da: 

 Unidade de Gestão de Pessoas 

 Gerência de Ouvidoria 

 Unidade de Auditoria Interna 

 Unidade de Controladoria 

 Unidade de Planejamento 

Os empregados, prestadores de serviço e estagiários da EMBASA tomarão conhecimento deste 

Código, que será amplamente divulgado por meio impresso e eletrônico, zelando pelo seu 

cumprimento.  

Este Código de Conduta e Integridade será submetido a revisões periódicas, com transparência e 

participação dos empregados e das partes interessadas. 

Todos os instrumentos normativos da EMBASA devem estar em consonância com os princípios 

deste Código, sob pena de nulidade de qualquer ato administrativo em contrário. 

Os empregados e prestadores de serviço da EMBASA serão capacitados para aplicação prática 

dos princípios e regras constantes deste código, esclarecendo dúvidas e interpretações. 

 

5.2. CANAIS DE DENÚNCIA  

Denunciar as infrações ao Código de Conduta e Integridade é um dever de todos os membros de 

Conselhos de Administração e Fiscal, empregados, prestadores de serviço e estagiários da 

EMBASA.  
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Os canais disponibilizados pela EMBASA para acolher opiniões, críticas, reclamações e denúncias 

são independentes e garantem a confidencialidade de seus usuários e informações.  

 Site da Ouvidoria Geral do Estado: www.ouvidoriageral.ba.gov.br 

 Telefone da Ouvidoria Geral do Estado: 0800 284 0011 

 Telefone da Ouvidoria da EMBASA: (71) 3372-4938 / 4948  

 E-mail da Ouvidoria da EMBASA: pgov@embasa.ba.gov.br 

 Pessoalmente ou por carta dirigida a Gerência de Ouvidoria, situada no Endereço: Avenida 

4ª, nº 420 – Centro Administrativo da Bahia-CAB, CEP 41.745-002 

 Pessoalmente ou por carta dirigida à Gerência, Superintendência ou Diretoria imediata. 

A Gerência de Ouvidoria é responsável pelo processamento de denúncias, devendo zelar pelo 

anonimato do denunciante e proteger a confidencialidade das informações e dos envolvidos, 

visando preservar direitos e neutralidade das decisões. 

 

6. PROTEÇÃO DAS PARTES ENVOLVIDAS CONTRA RETALIAÇÃO  

A EMBASA repudia qualquer discriminação ou retaliação contra os empregados, prestadores de 

serviço e estagiários por terem, de boa fé, comunicado transgressões e suspeitas de 

transgressões.  

Nesse sentido, a EMBASA se compromete a não tomar ação de discriminação ou de retaliação e a 

manter sigilo e confidencialidade do autor do relato, do denunciado e daqueles que participarem da 

investigação sobre a violação relatada.  

Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, empregados, prestadores de serviço ou 

estagiários, que promoverem qualquer ato de retaliação ou discriminação contra autor de denúncia 

de infração ao Código de Conduta e Integridade serão responsabilizados na forma da lei, garantido 

o contraditório e ampla defesa. 

 

7. SANÇÕES PARA A VIOLAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE CONDUTA E 

INTEGRIDADE  

Os membros de Conselhos de Administração e Fiscal, empregados, prestadores de serviço e 

estagiários da EMBASA sujeitam-se à responsabilidade civil, penal e administrativa pelos atos 

ilícitos praticados e pela violação das regras previstas neste Código de Conduta e Integridade. 

As violações praticadas por prestadores de serviços serão apuradas conforme procedimentos 

específicos de acordo com a relação estabelecida com a EMBASA. No caso de empregados e 

estagiários estão sujeitos ao Regulamento Disciplinar Interno (RDI). 

No caso de violações praticadas por terceiros relacionados a empresas contratadas, serão 

aplicadas, após o devido processo legal, as sanções previstas nos editais de licitação e/ou 

mailto:pgov@embasa.ba.gov.br
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contratos, podendo haver inclusive a rescisão do contrato, sem prejuízo da responsabilidade pelo 

ressarcimento de todos os danos causados. 

É responsabilidade de todos os membros de Conselhos de Administração e Fiscal, empregados, 

prestadores de serviço e estagiários comunicar qualquer violação e suspeita de violação aos 

princípios definidos no presente código, às leis e políticas, não importando qual seja a identidade 

ou cargo do suspeito da infração. A omissão diante de possíveis violações será igualmente 

considerada conduta antiética, porque compromete a integridade e a lealdade das relações para 

com a instituição e implicará em sanções. 

 

8. REFERÊNCIAS 

 BAHIA. Governo do Estado. Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado 

da Bahia. Política de Gestão Integrada de Riscos Corporativos e Controle Interno. 

Salvador: EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento da Bahia S.A. 2017.12p. 

 BAHIA. Governo do Estado. Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado 

da Bahia. Política de Porta-Vozes da Embasa para os Veículos de Comunicação. 

Salvador: EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento da Bahia S.A. 2017.16p. 

 BAHIA. Governo do Estado. Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado 

da Bahia. Política de Conformidade, Integridade e Ética. Salvador: EMBASA – Empresa 

Baiana de Águas e Saneamento da Bahia S.A. 2017.10p. 

 BAHIA. Governo do Estado. Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado 

da Bahia. Regulamento Disciplinar Interno. Salvador: EMBASA – Empresa Baiana de 

Águas e Saneamento da Bahia S.A. 2015.60p. 

 BAHIA. Governo do Estado. Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento. Código de 

Ética e de Conduta. Salvador: EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. 

2015.32p. 

 BAHIA. Governo do Estado. Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento. Política de 

Sustentabilidade. Salvador: EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. 

2015.28p. 

 BAHIA. Governo do Estado. Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento. Regimento 

Interno do Comitê de Equidade. Salvador: EMBASA – Empresa Baiana de Águas e 

Saneamento S.A. 2015.10p. 

 BAHIA. Governo do Estado. Resolução nº 02, de 17 de julho de 2017. Agência 

Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia – AGERSA Dispõe sobre as 

condições gerais para a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de 
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água e de esgotamento sanitário regulados pela Agência Reguladora de Saneamento 

Básico do Estado da Bahia. 2017.50P. 

 BRASI. Lei nº 13.3030, de 30 de junho de 2016. Dispõe sobre o estatuto jurídico da 

empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 BRASIL. Lei nº 12.846, de 01 de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração 

pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. 

 

9. COMPROMISSO E ADESÃO  

O comprometimento de todos é fundamental para que o Código de Conduta e Integridade possa 

constituir um verdadeiro instrumento de orientação das melhores práticas na condução das 

atividades da empresa, sempre na direção da ética e da probidade. 

Todos são responsáveis por sua aplicação no cotidiano profissional. 

A assinatura do Termo de Compromisso anexo a este Código é obrigatória e reflete a expressão do 

conhecimento do seu conteúdo, a concordância com o cumprimento das regras e o 

comprometimento para garantir a EMBASA o nível de excelência na prestação do serviço. 
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10.TERMO DE COMPROMISSO COM O CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA EMBASA 

Declaro, para todos os fins, que recebi o Código de Conduta e Integridade da EMBASA, tomei 

conhecimento das suas disposições e comprometo-me a cumpri-las integralmente, zelando pela 

sua observância. 

Declaro, ainda, que na hipótese de ocorrer algum tipo de conflito de interesses em algum dos 

temas abordados ou alguma situação não prevista no Código, informarei aos canais de 

comunicação pertinentes. 

 

_______________________________________________________________ 

Nome 

 

_______________________________________________________________ 

Cargo e Área 

 

_______________________________________________________________ 

Local e Data 
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11. NOTA EXPLICATIVA: CONCEITUAÇÃO DE EMPREGADO, PRESTADOR DE SERVIÇO 

TEMPORÁRIO E ESTAGIÁRIO 

 

Empregado com vínculo por tempo indeterminado: pessoa física com contrato individual de 

trabalho por tempo indeterminado celebrado com a Embasa, sendo que a partir de 1988 mediante 

aprovação por concurso público. 

Empregado com vínculo por tempo determinado: pessoa física aprovada mediante processo 

seletivo público na condição de jovem aprendiz com contrato individual de trabalho por tempo 

determinado celebrado com a Embasa. 

Empregado comissionado: pessoa física designada para provimento de cargo em comissão. 

Prestador de serviço temporário: pessoa física vinculada à empresa prestadora de serviços 

contratados pela Embasa. 

Estagiário: é o estudante de nível médio, técnico ou superior, maior de 16 anos, devidamente 

matriculado em alguma instituição de ensino, para cujo ato educativo escolar de preparação para o 

trabalho produtivo dentro da Empresa é destinado. O estagiário não possui vínculo empregatício, 

sendo o estágio garantido pela Constituição Federal (1988) e legislação pertinente. 

 

12. GLOSSÁRIO 

 

Art. 1º da Lei nº 12.846 - Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades 

empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de 

organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de 

entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no 

território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente. 

Assíduo: qualidade de algo ou alguém que é habitual, cuja presença é constante e regular. 

Benchmarking: pesquisa e análise comparativa de produtos, práticas ou serviços entre 

organizações. 

Comportamento ético: capacidade de reconhecer, respeitar e praticar as leis, as políticas, as 

normas, as diretrizes e os valores organizacionais. 

Conflito de interesses: situação gerada pelo confronto entre interesses da empresa e de outrem, 

que possa comprometer o interesse da organização ou influenciar, de maneira imprópria, o 

desempenho de sua função, independentemente da existência de lesão ao patrimônio da EMBASA 

ou do recebimento de qualquer vantagem ou ganho por parte de colaborador, administrador, 

conselheiro ou terceiro. 

Constrangimento: violência física ou moral exercida contra alguém; coação. 
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Crimes contra a honra: são os crimes que atentam contra a honra, atingindo, assim, a integridade 

ou incolumidade moral da pessoa humana. O conceito de honra está relacionado aos atributos 

morais, intelectuais e físicos referentes a uma pessoa, os quais conferem a tal pessoa auto-estima 

e reputação. A auto-estima diz respeito à honra subjetiva. A reputação, por sua vez, tem relação 

com a honra objetiva. 

Divulgação institucional: divulgação realizada por meio de propaganda institucional para 

expressar a forma como a empresa pretende ser vista por seu público de relacionamento e por 

meio de outros expedientes visando a disseminação de posicionamentos e de ações desenvolvidas 

e implementadas pela empresa no âmbito de sua atuação. 

Ecossistemas: Conjunto das condições físicas, químicas e biológicas de que depende a vida de 

uma espécie vegetal ou animal, ou que depende da sua vida. 

Ente Regulador: entidade criada por lei responsável pela regulação e pela fiscalização das 

condições de fornecimento de água e de esgotamento sanitário. 

Entorno: o que rodeia; vizinhança. 

Equidade: igualdade de oportunidades no ingresso, ascensão, permanência e condições de 

trabalho com remuneração equitativa, pelo reconhecimento da discriminação nas questões de 

orientação sexual, identidade de gênero, etnia, raça, diferenças de gerações e pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida nas condições de trabalho. 

Identidade de gênero: se refere ao gênero com que a pessoa se identifica (i.e, se ela se identifica 

como sendo um homem, uma mulher ou se ela vê a si como fora do convencional), mas pode também 

ser usado para referir-se ao gênero que certa pessoa atribui ao indivíduo tendo como base o que tal 

pessoa reconhece como indicações de papel social de gênero (roupas, corte de cabelo, etc.). 

Integridade: comportar-se com caráter, com a qualidade de uma pessoa íntegra, honesta, 

incorruptível, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis. 

Libidinosos: devassos, que expressam desejos sexuais. 

Mananciais: são todas as fontes de água, superficiais ou subterrâneas, que podem ser usadas 

para o abastecimento público. Isso inclui, por exemplo, rios, lagos, represas e lençóis freáticos. 

Matas ciliares: São florestas, ou outros tipos de cobertura vegetal nativa, que ficam às margens de 

rios, igarapés, lagos, olhos d´água e represas. 

Objetivos estratégicos: são os resultados que a organização pretende atingir, definidos no seu 

planejamento estratégico. 

Órgãos Governamentais: Casa Civil, Secretarias de Estado, Agência Reguladora, e demais 

Órgãos e Entidades do Governo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(sociedade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papel_social_de_g%C3%AAnero
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Partes Interessadas: são pessoas e organizações ativamente envolvidas cujos interesses podem 

ser afetados como resultado da execução das atividades da organização. Eles podem também 

exercer influência sobre os objetivos e resultados da empresa. 

Sustentabilidade: práticas que asseguram o sucesso do negócio a longo prazo e ao mesmo 

tempo contribuem para o desenvolvimento econômico, ambiental e social da comunidade e um 

meio saudável. 

Titular: segundo o Decreto nº 7.217/2010 que regulamenta a Lei 11.445/2007 (Lei Nacional do 

Saneamento Básico), trata-se do ente da Federação que possua por competência a prestação de 

serviço público de saneamento básico. 

Usuário: pode ser efetivo ou responsável. Usuário efetivo é pessoa física que de fato utiliza os 

serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário e que está sujeita às normas 

legais, regulamentares e contratuais decorrentes de tal uso. Usuário responsável é pessoa física 

ou jurídica, ou comunhão de fato ou de direito, legalmente representada, usuário efetivo ou 

potencial dos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, que celebra 

contrato específico ou de adesão, responsável pelo pagamento das faturas relativas aos serviços 

prestados e pelas demais obrigações fixadas em normas legais, regulamentares e contratuais. 

Vandalismo: destruição ou estrago que, normalmente sem motivo aparente, se faz em bens 

públicos, monumentos históricos, propriedades privadas etc. 

Veículos de Comunicação: jornais, TVs, rádios comerciais (AM, FM e rádio de poste não 

comunitária), sites noticiosos, redes sociais e revistas. 


	internet_programa-compliance_7jun2019_800pxX800px_cod_cond
	20191127_COD_CodigodeCondutoeIntegridadedaEmbasa

