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RESUMO 
Este Código apresenta o compromisso 
da Sanemar com os princípios éticos 
através de orientações para seus 
colaboradores. 
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MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA  

 

Estamos criando uma nova Companhia e temos a certeza de que os desafios 

serão grandes. No entanto, esta também é uma oportunidade de começar um trabalho 

de qualidade, que busque a excelência na prestação dos serviços de saneamento, o 

equilíbrio financeiro, a sustentabilidade ambiental, a satisfação de nossos acionistas e, 

principalmente, nossos clientes - a população de Maricá. 

Este Código de Conduta Ética e Integridade é um dos documentos que nos 

permitirá promover os valores e princípios éticos, refletindo a identidade e cultura 

organizacional com um padrão de transparência para a sociedade. 

Sabemos que é impossível tratar de todos os assuntos num único documento. 

Porém ele será um guia diante de situações no nosso universo de trabalho e na relação 

com todos os nossos públicos de interesse. 

Vocês vão perceber que mais adiante, no capítulo 13, é apresentada a “Comissão 

de Ética” que disponibiliza um canal para orientar eventuais dúvidas. 

É imprescindível a participação de todos para promover os valores e princípios 

éticos e assegurar a boa reputação da nossa empresa. Peço que leiam atentamente este 

documento e o tenham como referência de boa conduta na Companhia.   

Por fim, agradeço aos que ajudaram na elaboração deste documento e peço o 

comprometimento de todos para sua implementação. 

 

 

 

Eng. Edes Fernandes de Oliveira 
Presidente da Sanemar 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

A Companhia de Saneamento de Maricá - Sanemar - formaliza através deste 

documento o compromisso com o cumprimento da sua missão institucional e com a 

consolidação de uma empresa socialmente responsável, baseando-se nos princípios 

éticos da transparência, da equidade, da conformidade, entre outros de igual 

importância, visando à satisfação dos seus acionistas, empregados, usuários e da 

sociedade.  

Este Código está alinhado com as Leis Federais 13.303/2016 (Lei das Estatais), 

12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e 11.445/2007 (Lei das Diretrizes Nacionais de 

Saneamento Básico), a Lei Municipal 2.660/2015 (Plano de Saneamento Básico) e o 

Estatuto Social da Sanemar. 

Os dirigentes e empregados, por ocasião de seu ingresso na Companhia, 

receberão por e-mail um exemplar deste Código e deverão assinar um termo em que se 

comprometem a ler, observar e cumprir os preceitos de ética e conduta nele previstos. 

O Código de Ética e Integridade estará disposto em versão digital no site e na intranet 

para posterior acesso. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

O presente Código foi revisado pelas Diretorias e pela Presidência, tendo sido 

aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 23/01/2020. 

A vigência deste Código tem início em 17/04/2020. 
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2. A DIFERENÇA ENTRE ÉTICA E MORAL 

 

Ética é o nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais. Deriva 

da palavra grega “ethos” que designa as características morais e sociais que definem o 

comportamento de uma determinada pessoa ou cultura. Para os filósofos este termo se 

refere a “modo de ser”, “caráter”, “índole”, “natureza”. 

A moral refere-se ao conjunto de normas e princípios que se baseiam na cultura 

e nos costumes de determinado grupo social. Já a ética é o estudo e reflexão sobre a 

moral, que nos diz como viver em sociedade. Uma maneira fácil de lembrar a diferença 

entre moral e ética é que a moral se aplica a um grupo, enquanto a ética pode ser 

questionada por um indivíduo. 

Então, segundo o professor, filósofo, escritor e palestrante paranaense, Mario 

Sergio Cortella, mestre e doutor em educação pela Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC-SP), “Ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para 

responder a três grandes questões da vida: (1) quero?; (2) devo?; (3) posso? Nem tudo 

que eu quero eu posso; nem tudo que eu posso eu devo; e nem tudo que eu devo eu 

quero. Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo o que 

você pode e o que você deve”. A Moral, por sua vez, é a prática desses Princípios, 

segundo Cortella1. 

3. CÓDIGO DE ÉTICA 

 

Stukart (2003) define ética como uma ciência cujo objetivo é o exame teórico das 

ações humanas para obtenção de uma vida satisfatória, além de ser o princípio que rege 

as aplicações específicas nos diferentes campos, como profissional, público e privado2. É 

                                                           
1 Cortella, Mario Sergio.Qual é a tua obra? : inquietações sobre gestão, liderança e ética. Petrópolis, Rio 
de Janeiro. Editora Vozes: 2008. 
2 Stukart, Hebert Lowe. Ética e Corrupção. São Paulo: Nobel, 2003. Disponível em: 
https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=&id=0S7NRFgpnXMC&oi=fnd&pg=PA3&dq=defini%C3%
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o ideal de conduta humana e parte intrínseca do processo de desenvolvimento da 

civilização.  

A ética pessoal e a ética empresarial são inseparáveis. A adoção de princípios e 

condutas éticas, incluindo o combate e a intolerância a toda e qualquer forma de 

fraude, corrupção e discriminação, faz parte da cultura da Sanemar e reflete sua 

identidade organizacional. Para o Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios (2018), o 

Código de Ética é o principal instrumento de governança da empresa e a bússola que 

mostra o norte a ser seguido por executivos e colaboradores3. 

O Código é composto por valores organizacionais, princípios e condutas éticas, 

instituídos na Sanemar, cujas premissas se consolidam para orientar e direcionar a 

forma como a Companhia se relaciona com os seus diversos públicos. Conjuntamente, é 

a base para estabelecer a sua reputação de empresa socialmente responsável com 

diretrizes para que ações em curso sejam aperfeiçoadas, e novas ações sejam 

implementadas na contínua busca do cumprimento da missão da Companhia.  

Os dirigentes e empregados, por ocasião de seu ingresso na Companhia, 

receberão um exemplar deste Código, bem como terão acesso à versão digital e 

posteriores alterações do mesmo, assinarão um termo em que se comprometem a ler, 

observar e cumprir os preceitos de ética e conduta nele previstos.  

Prestadores de Serviços e demais públicos externos terão amplo acesso a este 

Código no site oficial da Sanemar e também deverão observar os preceitos nele 

contidos. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
A7%C3%B5es+de+%C3%A9tica&ots=3r8egQyHkz&sig=tFtnXLMTfYryQESpmdDtzh3RRfk#v=onepage&q=
defini%C3%A7%C3%B5es%20de%20%C3%A9tica&f=false. Acesso em 06/05/2019. 
3 Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios. Ética nos Negócios. Ano IX, nº20, julho 2018. Disponível em: 
http://www.revistaeticanosnegocios.org.br/2016/pdf/revista-2018.pdf. em 06/05/2019. 
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4. OBJETIVO 

 

O presente Código tem por objetivo orientar as ações dos empregados da 

Sanemar e demais agentes por ele alcançados, de modo que a atuação desses seja 

adequada aos princípios “Éticos e Morais” da Companhia na execução de suas 

atividades, a fim de manter uma linha de comportamento uniforme entre todos os 

integrantes nas suas relações, evitando e dirimindo o conflito de interesses comuns, 

bem como promovendo o prévio e pronto esclarecimento de dúvidas quanto à 

adequação das condutas ao posicionamento ético da Companhia.                                                  

                   

5. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

5.1. MISSÃO:  

Prestar serviços de excelência em esgotamento sanitário e colaborar para a solução 

de abastecimento de água, promovendo a qualidade de vida da população e 

atuando com responsabilidade socioambiental.  

5.2. VISÃO:  

Tornar-se referência em serviços de saneamento, com foco na universalização dos 

serviços, na promoção da melhoria da qualidade de vida da população e na 

conservação do meio ambiente. 

5.3. VALORES:  

A Sanemar firma o compromisso com o bem-estar social dos seus públicos 

(governos, usuários, acionistas, empregados e sociedade), em consonância com os 

seguintes valores:  

5.3.1. Compromisso com o cliente 

5.3.2. Responsabilidade socioambiental 

5.3.3. Sustentabilidade 

5.3.4. Ética 
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5.3.5. Transparência 

5.3.6. Valorização dos colaboradores 

5.3.7. Engajamento profissional 

5.3.8. Eficiência 

5.3.9. Inovação 

 

6. PRINCÍPIOS ÉTICOS 

 

A Sanemar é comprometida com os seguintes princípios éticos empresariais:  

6.1. Estimular o equilíbrio sustentável nos âmbitos social, econômico e ambiental;  

6.2. Buscar o aperfeiçoamento contínuo da qualidade dos serviços prestados e o 

comprometimento com os resultados;  

6.3. Zelar pelos recursos públicos e privados de forma eficiente, eficaz e lícita; 

6.4. Atuar com imparcialidade nas ações e decisões na conciliação dos interesses e 

propósitos da Sanemar e de seus diferentes públicos de relacionamento; 

6.5. Acatar a legislação vigente e combater a fraude, a corrupção e a prática de atos 

nocivos à Administrações Públicas e privadas, nacionais e estrangeiras;  

6.6. Agir com transparência nas relações profissionais, nas práticas de Governança 

Corporativa e na comunicação com os diferentes públicos de relacionamento;  

6.7. Estimular práticas de gestão que respeitem a diversidade e fortaleçam a motivação, 

a satisfação e o comprometimento dos empregados; 

6.8. Fomentar práticas de relacionamento com as comunidades onde atua e com a 

sociedade em geral.  

 

7. CONDUTAS ÉTICAS 

 

A Sanemar, em consonância com a sua missão, visão, valores e princípios éticos, 

compromete-se com a adoção de práticas que ratificam suas convicções nos diversos 

âmbitos:  
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7.1. Acionistas: Cultivar a credibilidade com seus acionistas através de princípios éticos 

e legais, conduzindo os negócios com integridade, visando ao crescimento e à 

rentabilidade. A Sanemar adota procedimentos e controles internos para assegurar 

o detalhamento, a veracidade e a transparência de suas demonstrações financeiras; 

7.2. Anticorrupção: Repudiar, em conformidade com as instruções da Lei Anticorrupção 

(Lei 12.846/2013), práticas que atentem contra o patrimônio público nacional ou 

estrangeiro, contra os princípios da Administração Pública e que prejudiquem 

licitações e contratos, tais como:  

7.2.1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a 

agente público ou à terceira pessoa a ele relacionada;  

7.2.2. Financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar prática 

de atos ilícitos;  

7.2.3. Utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 

dissimular reais interesses ou identidade de beneficiários de atos 

praticados;  

7.2.4. Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades 

ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito de 

agências reguladoras e de órgãos de fiscalização do sistema financeiro 

nacional.  

7.2.5. No tocante a licitações e contratos, repelir práticas que prejudiquem os 

processos, tais como:  

7.2.5.1. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou 

qualquer outro expediente, o caráter competitivo de 

licitação;  

7.2.5.2. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato 

licitatório;  

7.2.5.3. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou 

oferecimento de vantagem de qualquer tipo;  

7.2.5.4. Fraudar licitação ou contrato dela decorrente;  

7.2.5.5. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para 

participar de licitação ou celebrar contrato;  
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7.2.5.6. 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 ou nos respectivos 

contratos;  

7.2.5.7. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro de 

contratos celebrados com a Administração Pública.  

Os dirigentes e empregados da Sanemar, fornecedores, parceiros e terceiros não 

receberão, pagarão, concederão, oferecerão, prometerão, direta ou indiretamente, 

qualquer bem móvel ou imóvel, dinheiro, patrocínio, viagem, gratificação, presente, 

refeição, favor, benefício, ou qualquer vantagem econômica ou patrimonial, a qualquer 

pessoa, instituição ou órgão, público ou privado.  

7.3. Assédio Moral e Sexual: Promover um ambiente livre de qualquer constrangimento 

através do repúdio de práticas de assédio moral ou sexual por parte dos dirigentes, 

empregados, fornecedores, terceiros e parceiros;  

7.4. Atendimento Isento e Imparcial: Respeitar a diversidade de seus diferentes 

públicos, assumindo o compromisso de exercer suas atividades de forma isenta e 

imparcial, sem favorecimento de qualquer ordem, livre de preconceito;  

7.5. Confidencialidade e Propriedade de Dados, Informações e Produtos: Garantir a 

confidencialidade das informações e proteger segredos empresariais, programas de 

computador, patentes e modelos de utilidade de propriedade da Companhia, assim 

como dados sigilosos ou privados, sob responsabilidade dos dirigentes e 

empregados;  

7.6. Conflitos de Interesse: Precaver a existência de conflito de interesses de dirigentes 

e empregados, no desempenho de suas funções internas e externas em relação à 

Companhia. É vedado:  

7.6.1. Atuar em processos de compra ou venda de produtos/serviços/obras, dos 

quais participem empresas que tenham sócios ou representantes com 

parentesco natural ou civil, até o terceiro grau;  
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7.6.2. Participar em processos de compra ou venda de produtos/serviços/obras, 

como pessoa física ou como sócio administrador detentor de pessoa 

jurídica;  

7.6.3. Exercer atividade, que em razão da sua natureza, seja incompatível com 

as atribuições do cargo que ocupa, ou que conflite com os negócios e 

interesses da Sanemar, ou que gere incompatibilidade de horário e 

prejuízo ao desempenho profissional. 

Os dirigentes e empregados têm obrigação legal de levar ao 

conhecimento de superiores hierárquicos ou órgãos competentes, 

situações e dúvidas a respeito de eventual conflito de interesse; 

7.7. Cumprimento dos instrumentos normativos: Obedecer às instruções normativas da 

organização e aos preceitos legais, assumindo o compromisso de comunicar e zelar 

pela disseminação desse conhecimento e orientação dos trabalhos; 

7.8. Desenvolvimento Social: Exercer as atividades considerando os interesses legítimos 

dos públicos com os quais se relaciona e da sociedade, promovendo a melhoria da 

qualidade de vida da comunidade de forma planejada e sustentável; 

7.9. Discriminação: Prezar para que os dirigentes, empregados, fornecedores, terceiros 

e parceiros exerçam suas funções de forma profissional, respeitosa e sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, orientação sexual, idade, crença religiosa 

ou quaisquer outras formas de discriminação; 

7.10. Doações: Proibição, tanto para a Companhia, quanto para seus empregados e 

dirigentes, de qualquer doação ou utilização de recursos da Sanemar (financeiros, 

patrimoniais, veículos, equipamentos, e-mails, rede e celular corporativo etc.) em 

campanha política, que vise a auxiliar partidos políticos ou candidatos, dentre 

outras condutas vedadas pela legislação específica. A proibição acima se aplica 

para uso de recursos da Sanemar para campanhas ou eleições de corporações e 

associações em geral; 

7.11. Fornecedores: Prevenir e minimizar os impactos ambientais advindos dos serviços 

de seus fornecedores e acompanhar a execução dos serviços. Garantir o acesso à 

informação, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, 

nos termos da lei. Tratar com igualdade os fornecedores, parceiros e terceiros em 
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situação equivalente ou similar sendo permitidas restrições mediante 

embasamento técnico-profissional. No processo de contratação, as exigências 

serão explícitas para que todos os fornecedores, parceiros e terceiros atendam às 

legislações vigentes, com especial destaque para o cumprimento da legislação 

ambiental, abolição de trabalho infantil e observância das leis anticorrupção. 

Manter relação de confiança com seus fornecedores, parceiros e terceiros, 

baseada no comportamento ético mútuo; 

7.12. Governo: Promover parceria com poder público na implementação de políticas, 

projetos e programas socioeconômicos voltados para o desenvolvimento 

sustentável do Município de Maricá;  

7.13. Meio ambiente: Desenvolver atividades com base nos princípios da prevenção e 

da precaução ambiental, buscando a melhoria contínua e estimulando práticas 

que mitiguem os riscos ao meio ambiente. Promover a educação ambiental e 

exercer as atividades seguindo os padrões de conformidade legal, criando e 

agregando valor ao negócio; 

7.14. Nepotismo: Impedir a indicação, contratação ou manutenção, por dirigentes e 

empregados, de cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau, sob sua 

subordinação direta. 

7.15. Oportunidade profissional: Oferecer aos empregados da Sanemar oportunidades 

de capacitação de forma a qualificar o seu trabalho e contribuir para o seu 

processo de ascensão profissional;  

7.16. Órgãos reguladores: Atuar em conformidade com as leis e demais normas do 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Atender nos prazos estabelecidos as solicitações de órgãos externos de 

regulamentação/fiscalização e de auditoria externa e interna, disponibilizando a 

informação completa, legítima, objetiva, atual e clara nos relatórios e 

documentos;  

7.17. Participação em Eventos: Possibilitar que dirigentes e empregados participem de 

eventos, congressos, seminários e visitas técnicas no Brasil e no exterior, 

caracterizadas por justo interesse estratégico e tecnológico da Sanemar, sendo 

que as despesas relativas a essa participação (inscrição, viagens e deslocamentos, 
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hospedagem, alimentação e outros) não podem ser pagas por pessoas, empresas 

ou entidades que, de forma direta ou indireta, possam ser beneficiadas ou 

influenciar em ato ou decisão de competência funcional; 

7.18. Patrocínios: Permitir patrocínios, desde que relacionados aos objetivos 

empresariais e com o Plano de Negócios da Companhia, e que não representem 

favorecimento político ou pessoal de qualquer profissional ligado à Sanemar, 

primando pela transparência na escolha dos parceiros e projetos; 

7.19. Publicidade e atendimento: Atender ao princípio da publicidade, assumindo o 

compromisso de divulgação de informação, sobretudo em ações da empresa que 

afetem diretamente os seus acionistas, usuários e empregados, preservando as 

informações confidenciais; manter canais abertos com a imprensa e com os 

diversos segmentos da sociedade, dispondo as informações necessárias ao 

esclarecimento e divulgação de suas ações; 

7.20. Recebimento de presentes, gratificações e brindes: Impedir que os dirigentes, 

empregados, fornecedores, parceiros e terceiros recebam ou solicitem favores, 

remuneração, transporte, hospedagem, bens móveis ou imóveis, serviços ou 

qualquer vantagem econômica ou patrimonial. 

  É vedado:  

7.20.1. Aceitar, sugerir, solicitar e receber, de forma direta ou indireta, 

presentes, brindes, favores, benefícios, que tenham valor comercial, 

advindos de clientes, fornecedores, parceiros, terceiros e entidades 

públicas ou privadas;  

7.20.2. Aceitar, sugerir, solicitar e receber gratificações, comissões, pagamentos 

e ajuda financeira, em qualquer situação;  

7.20.3. Receber patrocínios ou doações para festas e eventos internos ou 

externos, em qualquer situação;  

É permitido o recebimento de brindes, sem valor comercial, que sejam 

distribuídos como cortesia ou divulgação por ocasião de eventos ou em 

datas comemorativas, como por exemplo: canetas, agendas, camisetas 

com logo da Companhia. A recusa deverá ser efetuada, formalmente, 
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por meio de correspondência, com a expressa devolução de presentes e 

gratificações;  

7.21. Registros contábeis: Assegurar a transparência e confiabilidade das transações 

econômico-financeiras mediante registro contábil de acordo com as práticas 

vigentes. A Companhia disponibiliza seus livros às auditorias e aos órgãos 

fiscalizadores e reguladores competentes;  

7.22. Relações com Concorrentes: Manter com os concorrentes conduta de respeito, 

observando a legislação vigente, fundando o seu relacionamento em princípios 

éticos;  

7.23. Relações com entidades representativas dos empregados: Não restringir o direito 

dos dirigentes, empregados, fornecedores, terceiros e parceiros de participar de 

entidades e associações que auxiliem no desenvolvimento individual e na melhoria 

do clima organizacional;  

7.24. Saúde e segurança do trabalho: os dirigentes, empregados, fornecedores, 

parceiros e terceiros devem zelar pela saúde e segurança das pessoas que 

trabalham para a organização, por meio do cumprimento de leis e normas 

relativas à Medicina e Segurança do Trabalho de forma a preservar um ambiente 

sadio e com qualidade de vida para os trabalhadores; 

7.25. Uso e proteção de bens e equipamentos: Utilizar de forma adequada os bens, 

equipamentos, serviços e meios de comunicação de forma a não contrariar 

orientações internas ou prejudicar os interesses do trabalho e da Companhia.  

  É vedada a utilização de:  

7.25.1. Bens e serviços da Companhia, em razão do cargo ou função que 

ocupam, para fins particulares;  

7.25.2. Serviços de empregados, em razão do cargo ou função que ocupam, 

para fins particulares; 

7.25.3. Outros recursos da Sanemar (apostilas, computadores, impressoras, 

equipamentos existentes ou que venham a ser criados, informações, 

horário de trabalho, veículos, etc.), para atender a interesses 

particulares.  
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A Sanemar poderá, sempre que necessário, inspecionar e monitorar instalações, 

equipamentos, veículos, computadores, e-mails e outros meios de armazenamento e 

comunicação corporativos, respeitadas as disposições legais e as normas internas 

relacionadas à matéria. 

 

8. DIREITOS E DEVERES DOS EMPREGADOS 

 

8.1. Direitos  

8.1.1. Gozar de um ambiente de trabalho sadio que lhe proporcione integração, 

motivação, criatividade e renovação das ideias;  

8.1.2. Possuir igualdade de acesso a oportunidades de crescimento intelectual e 

profissional, conforme políticas internas estabelecidas;  

8.1.3. Ser considerado inocente das acusações que lhe forem imputadas até a 

apuração final dos fatos pela Comissão de Ética, quando a esta 

submetida;  

8.1.4. Ter acesso à informação, respeitados os níveis de delegação e de 

responsabilidade;  

8.1.5. Ter liberdade de manifestação e opinião, observado o respeito à imagem 

da Sanemar, às normas da empresa, à legislação, aos padrões éticos e 

morais e aos demais empregados;  

8.1.6. Ter proteção à saúde e à garantia de segurança no trabalho, incentivando 

os empregados a participarem da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA);  

8.1.7. Ter resguardado o direito da não divulgação de informação não 

profissional;  

8.1.8. Tomar ciência do teor da acusação e ter vista do processo, garantida a 

ampla defesa, quando estiver sob investigação; 

8.1.9.  Ter direito, em caso de dispensa sem justa causa, de solicitar reanálise à 

Diretoria Colegiada; 
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8.1.10. Ter garantido o amplo direito de defesa.  

  

8.2. Deveres  

8.2.1. Apresentar-se ao trabalho com vestimenta e aparência adequadas ao 

exercício da função;  

8.2.2. Comprometer-se com os resultados da Sanemar buscando alinhamento 

com os objetivos estratégicos da Companhia, garantindo o 

aperfeiçoamento contínuo da qualidade dos serviços ofertados;  

8.2.3. Comunicar imediatamente, em prol da supremacia do interesse público, 

toda e qualquer irregularidade ou ato ilícito de que tenham ciência, às 

autoridades competentes, de acordo com o procedimento organizacional 

da Companhia;  

8.2.4. Comunicar informações de caráter institucional de interesse do 

colaborador ou aquelas que contribuam para a qualidade do trabalho;  

8.2.5. Conhecer, aplicar e divulgar as disposições constantes deste Código;  

8.2.6. Cuidar para que predomine a transparência, o foco no resultado, o 

espírito de equipe e o profissionalismo, sempre voltados para o 

desenvolvimento da Sanemar;  

8.2.7. Desenvolver suas atividades com observância das normas de segurança 

do trabalho;  

8.2.8. Exercer suas atividades com zelo, dedicação, eficiência, agilidade e 

produtividade, sempre mantendo o respeito à hierarquia;  

8.2.9. Exercer suas funções e atividades de forma ética e transparente, 

garantindo um ambiente livre de qualquer favorecimento para si ou para 

outrem, combatendo todas as formas de suborno, corrupção e propina;  

8.2.10. Facilitar os trabalhos de fiscalização das auditorias interna e externa, 

assim como de outros órgãos;  

8.2.11. Isentar-se de opinar e/ou decidir sempre que houver conflito de 

interesses, comunicando, formalmente, a seu superior hierárquico;  

8.2.12. Manter em dia e em ordem os trabalhos sob sua responsabilidade, não 

retardando prestações de contas ou encaminhamentos;  
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8.2.13. Manter-se atualizado quanto às políticas e normas internas, para 

melhor exercício de suas atribuições e responsabilidades, buscando 

sempre manter e elevar a sua competência técnica;  

8.2.14. Pautar-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, 

eficiência, moralidade e probidade administrativa;  

8.2.15. Preservar as informações confidenciais, reservadas ou privilegiadas a 

que tenha acesso, inclusive evitando o compartilhamento de senhas e 

códigos;  

8.2.16. Preservar o meio ambiente, os recursos hídricos e a saúde, contribuindo 

para melhoria da qualidade de vida e o bem-estar de toda a Companhia 

e coletividade;  

8.2.17. Recusar terminantemente os assédios para recebimento de vantagens 

indevidas, denunciando os atos imorais, ilegais e antiéticos ao Canal de 

Ética;  

8.2.18. Ser assíduo e pontual ao trabalho, sendo os casos excepcionais 

informados ao superior hierárquico;  

8.2.19. Ter consciência dos princípios éticos emanados neste Código;  

8.2.20. Tratar a todos com respeito, empatia, civilidade e decoro, 

independentemente da posição hierárquica, sem qualquer espécie de 

preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, 

religião, preferência política, posição social, e quaisquer outras formas 

de discriminação;  

8.2.21. Zelar para que, ao exercerem atividades externas, as mesmas não 

gerem conflitos em relação aos interesses da Companhia; 

8.2.22.  Receber nas dependências da Companhia os representantes sindicais, 

devidamente identificados, mediante agendamento prévio com o 

responsável da área relacionada ao assunto a ser abordado. 
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9. VEDAÇÕES 

 
9.1. Cometer práticas abusivas no ambiente de trabalho que induzam à intimidação e 

embaraço, tais como ações, insinuações ou atitudes que atinjam a dignidade ou a 

integridade física ou psíquica das pessoas, qualquer ato relacionado a assédio 

sexual ou constrangimento moral entre colegas de trabalho, independentemente 

de subordinação hierárquica;  

9.2. Comportar-se indevidamente em público quando estiver usando uniforme, 

identidade funcional ou veículo com o logotipo da Sanemar, bem como expor de 

forma comprometedora a imagem da Companhia, apresentando-se embriagado 

ou drogado no local de trabalho ou fora dele;  

9.3. Conduzir negócios com pessoa com a qual tenha relação de parentesco, em linha 

reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade até 3ºgrau.  São considerados 

parentes: Consanguíneos – pai, mãe, filho (a), avô (ó), neto (a), bisavô (ó), bisneto 

(a), irmão (ã), tio (a), sobrinho (a) e primo (a). Afinidade – sogro (a), genro, nora, 

madrasta, padrasto, enteado (a), cunhado (a), do cônjuge ou do companheiro: avô 

(ó), neto (a), bisavô (ó), bisneto (a), tio (a), sobrinho (a).  

9.4. Deixar de observar ou ser conivente com irregularidades ou infrações a este 

Código de Conduta Ética e Integridade. As violações a este Código acarretarão 

sanções pela Comissão de Ética;  

9.5. Desviar empregado de suas funções para atendimento a interesse particular;  

9.6. Exercer ações político-partidárias nas dependências da Companhia, bem como 

promover aliciamento para tal fim;  

9.7. Exercer função, poder ou autoridade com finalidade estranha aos interesses da 

Sanemar; 

9.8. Favorecer-se do cargo, emprego, função, posição, influências e/ou facilidades para 

obter benefícios ou tratamento diferenciado, para si ou para outrem, em 

repartição pública ou em entidade particular;  

9.9. Fazer denúncias infundadas à Comissão de Ética, ao superior hierárquico ou a 

qualquer canal interno competente;  
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9.10. Fazer uso de informações privilegiadas, obtidas no âmbito da Companhia, em 

benefício próprio ou de terceiros;  

9.11. Fraudar, adulterar ou deturpar o teor de documentos, de informações ou de 

dados, assim como retirar do local de trabalho, sem a devida autorização, 

qualquer documento ou bem pertencente à Sanemar;  

9.12. Manter externamente atividades de interesse pessoal conflitantes com os 

interesses da Sanemar ou relacionadas com as atividades-fim da Companhia;  

9.13. Opinar publicamente a respeito de mérito de questão sobre a qual emitirá opinião 

ou decisão;  

9.14. Opinar publicamente contra a honorabilidade e o desempenho funcional de outro 

empregado ou agente público, independentemente da esfera de Poder ou 

governo, a não ser quando demandado pela Sanemar em sua defesa em juízo ou 

em Comissão apropriada;  

9.15. Receber, sob qualquer pretexto, qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, 

prêmio, presente ou brinde de valor superior a R$100,00 (cem reais) 4, além de 

comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou 

qualquer pessoa. Em relação ao recebimento de brindes, o mesmo deve ser feito 

de forma generalizada, ou seja, não se destinar exclusivamente a um determinado 

colaborador.  Também, não pode ser ofertado pela mesma pessoa, empresa ou 

entidade no intervalo menor que 12 (doze) meses. Qualquer recebimento de 

brinde deve ser informado ao seu superior imediato. Havendo dúvida se o brinde 

tem valor comercial de até R$100,00 (cem reais) o superior determinará sua 

avaliação junto ao mercado, podendo, ainda, se julgar conveniente, dar-lhe desde 

logo o tratamento de presente.  

9.16. Recusar o uso de recursos tecnológicos e científicos colocados à sua disposição ou 

do seu conhecimento para realização de suas atividades;  

9.17. Utilizar dos recursos humanos, materiais e financeiros postos à sua disposição, em 

razão do cargo, para fins não autorizados;  

                                                           
4 O valor de R$ 100,00 (cem reais), usado como parâmetro, foi estabelecido pela Comissão de Ética 
Pública (CEP) na Resolução nº 3, de 23/11/2000 e no Código de Conduta da Alta Administração Federal 
(CCAAF).  
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9.18. Utilizar o nome da Sanemar ou qualquer um de seus recursos para favorecimento 

pessoal, de outras instituições, de partidos políticos, de detentores de cargos 

públicos ou de candidatos a eles;  

9.19. Valer-se dos equipamentos, recursos de comunicação e acesso à informação, 

como correio eletrônico e internet, para fins não autorizados.  

 

10. VIOLAÇÕES AO CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E INTEGRIDADE 

 

Mediante apuração de irregularidade ou transgressão ao Código de Conduta 

Ética e Integridade, desde que identificada a materialidade e a autoria, caberá aplicação 

das medidas disciplinares aos dirigentes e empregados pela Comissão de Ética baseada 

nas normas previstas na legislação trabalhista. No caso de envolvimento de empresas, 

terceiros ou parceiros, serão aplicadas as sanções contratuais, sem prejuízo das demais 

medidas jurídicas cabíveis. 

Para fins deste Código, são identificadas como: 

 Advertência: notificação formal e cabível em hipótese de violação leve; 

 Suspensão: afastamento não remunerado, por um período de 1 a 15 (um a quinze) 

dias corridos, cabível na hipótese de violação média; 

 Suspensão: afastamento não remunerado, por um período de 16 (dezesseis) a 29 

(vinte e nove) dias corridos, cabível na hipótese de violação grave; 

 Dispensa por justa causa: será aplicada na hipótese de violação grave de acordo 

com o rol taxativo do artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e 

descrito no Regimento Disciplinar da Sanemar (Item 9, Pg.20).  

As classificações das violações e suas particularidades estão dispostas no Regimento 

Disciplinar da Sanemar. 
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11. COMISSÃO DE ÉTICA 

 

A Comissão de Ética será responsável pela revisão e divulgação deste Código, e 

deverá zelar pela pertinência, atualização, disseminação e aplicação do Código de 

Conduta Ética e Integridade da Sanemar. A Comissão analisará a natureza e a frequência 

das transgressões ao Código, recomendará ações preventivas e corretivas, acompanhará 

os processos de infração e estimulará o comprometimento dos empregados com uma 

conduta ética e imparcial, proporcionando a garantia de ampla defesa aos envolvidos 

nos fatos ocorridos.  

A apuração do conteúdo das denúncias será realizada conforme procedimento 

corporativo, com fornecimento dos elementos mínimos necessários que permitam 

apuração da veracidade dos fatos. O anonimato será preservado, porém poderá ser 

objeto de averiguação a denúncia infundada, dolosa ou fraudulenta. Será vedada a 

punição ou retaliação, de qualquer forma, do denunciante ou colaborador que tenha 

fornecido de boa-fé informações ao Canal de Denúncias ou por outros meios.  

 

12. VIGÊNCIA, AVALIAÇÕES E REVISÕES  

 

O presente Código de Conduta Ética e Integridade tem validade indeterminada, 

entretanto, a Sanemar compromete-se a submeter seus conteúdos e suas práticas a 

processos de avaliação de revisão periódica, no mínimo anual.  
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13. CANAL DE ÉTICA  

 

O Canal de Ética é um veículo institucional para solução de dúvidas sobre a 

aplicação do Código de Conduta Ética e Integridade às situações do cotidiano. Esse canal 

visa a orientar os empregados sobre o comportamento ético na condução dos negócios 

da Sanemar em todos os níveis.  

Em caso de dúvida sobre eventual comportamento em desacordo com os 

preceitos contidos neste Código, entre em contato com o Canal de Ética pelo e-mail: 

canaldeetica@sanemar-sa.com.br para o preenchimento do protocolo de registro com 

garantia de anonimato e prazo indeterminado.  As informações serão apuradas e 

encaminhadas para a Comissão de Ética.  

O Código de Conduta Ética e Integridade estará disponível para acesso no Portal 

Corporativo da Sanemar.  

 

14. OUVIDORIA  

 

Denúncias sobre ocorrências de fraude, corrupção, atos ilícitos, transgressões ao 

Código de Conduta Ética e Integridade, ou sobre outras questões que possam acarretar 

prejuízos aos princípios e interesses da Sanemar e acionistas, podem ser realizadas por 

dirigentes, empregados, fornecedores, terceiros, parceiros e demais públicos externos, 

por meio da ouvidoria, provisoriamente, através dos seguintes canais de comunicação: 

 

 E-mail: ouvidoria@sanemar-sa.com.br 

 Telefone: (21) 3731-1467  

 Pessoalmente: Serviço Integrado de Maricá (SIM) 

Rua Álvares de Castro, nº 2525, Centro - Maricá/RJ 

Segunda a sexta-feira de 08:00h às 17:00h 
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A Ouvidoria é o órgão 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.  

Compete à Comissão de Ética monitorar os procedimentos para apuração de 

infração ao Código de Conduta Ética e Integridade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, 907,  
Centro – Maricá/RJ – CEP: 24900-100 

CNPJ Nº 32.799.282/0001-25 
Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: governanca@sanemar-sa.com.br  
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TERMO DE RECEBIMENTO E COMPROMISSO 

 

Declaro ter recebido e me comprometo a ler o Código de Conduta Ética e Integridade 

da Sanemar, assumindo o compromisso de cumpri-lo e respeitá-lo em todas as minhas 

atividades na empresa, zelando por sua aplicação. 

Nome 

Completo:_________________________________________________________________ 

Lotação: ____________________________________________ Matrícula: ______________ 

 

 

 

Maricá, RJ, _____ de ______________ de 20____. 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

Este documento deverá ser impresso em 2 (duas) vias (empregado e Recursos Humanos). 

PGC-002/2019 
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ANEXO I 

COMISSÃO DE ÉTICA - PROTOCOLO DE REGISTRO 

    Nº: CER____/20__. 
(preenchimento interno) 

IDENTIFICAÇÃO (identidade preservada baseado no art. 55, § 1º da Lei 8.443/92) 

Nome5:   ___________________________________________________________________ 

Contato: ___________________________________________________________________ 
(e-mail, setor/unidade e/ou endereço) 

Lotação: ___________________________________________________________________ 

Para não empregados:  _______________________________________________________ 
                            (nome, profissão, empresa) 

  
Natureza do manifesto:  ______________________________________________________ 

                       (denúncia, dúvida, reclamação, sugestão, outros) 

Denunciado:  _______________________________________________________________ 
                                          (se aplicável, nome do denunciado, cargo na Sanemar, e-mail, setor/unidade 

e/ou endereço) 
 

Pelos fatos que em seguida passo a expor: 
DOS FATOS: 

(Realizar uma narrativa detalhada dos fatos, inclusive, caso seja possível, com exemplos do 
possível desvio ético do servidor, que na visão do denunciante, possam infringir o Código 
de Conduta Ética e Integridade da Sanemar) 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

                                                           
5 Atentar para o teor do Acórdão nº 773/2004-Plenário-TCU, onde o TCU entendeu que “o denunciante não é 
considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para obter essa condição, formular pedido de 
ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir no processo”, conforme Voto 
condutor do referido acórdão. 
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Testemunhas do fato: 
(quando houver e devidamente justificadas, explicitando os fatos que por elas serão 
elucidados) 

  
__________________________________________________________________________ 

1. Nome (cargo), CONTATO: e-mail, setor/unidade e/ou endereço. 
 

__________________________________________________________________________ 
2. Nome (cargo), CONTATO: e-mail, setor/unidade e/ou endereço. 

 
__________________________________________________________________________ 

       3. Nome (cargo), CONTATO: e-mail, setor/unidade e/ou endereço. 

Obs. No caso de denúncia, para que a mesma seja admitida, é necessário apresentar 
anexo a este, os elementos de prova referentes à denúncia ou indicar onde as mesmas 
podem ser encontradas. 

Maricá, ___de _________de 20_____. 

 
______________________________________________   __________________ 

Assinatura                                                                       CPF 

 

Para uso interno: 

Síntese do encaminhamento: _________________________________________________ 

Responsável pelo Recebimento: _______________________________________________ 

Andamento do Processo: Data/Local/Recebimento/Observações 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Parecer Final: _______________________________________________________________ 
Arquiva-se (  ) Sim (  ) Não 

 

________________________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO II 

MODELO DE MANIFESTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL 
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ANEXO III 

 

 


