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Apresentar os princípios que orientam 
o Instituto Acqua na condução de seus 

objetivos específicos definidos no 
estatuto social.

O b j e t i v o s

Código de Conduta aplicável 
aos colaboradores, associados 
e prestadores terceirizados do 

Instituto Acqua. 

Aplicabilidade
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O Instituto Acqua ao longo de mais de 20 anos de história tem buscado 
incansavelmente aprimorar seus mecanismos internos de boas práticas 
de gestão, pautados em valores éticos, conduta ilibada e atuação em 
estrita conformidade com a lei. Nesse contexto, apresenta-se mais um 
importante passo na estruturação do Programa de Integridade do Instituto 
Acqua: a implementação do “Código de Conduta”, instrumento normativo 
que estabelece aos associados, colaboradores, parceiros, prestadores 
terceirizados e cidadãos-clientes, comportamentos (padrões de ética e de 
conduta) a serem adotados em suas relações com o ente público e privado. 
Ao saudar esta conquista de todos, a Presidência reitera o compromisso 
da adoção e implementação de instrumentos preventivos aptos a detectar 
eventual prática de atos irregulares e/ou ilícitos (corrupção), como assim 
orienta a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013 e sua regulamentação pelo 

Decreto nº 8.420/2015).

Diretor-presidente
Samir Rezende Siviero
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MISSÃO, VISÃO E VALORES 
D O  I N ST I T U TO  AC Q UA

Missão

Desenvolver e implementar com excelência projetos e políticas 
de planejamento, proteção e recuperação nas áreas da Saúde, 
Meio Ambiente, Cultura, Educação, Esportes e Qualidade Urbana 

em parcerias com órgãos públicos e privados.

Visão

Ser referência no desenvolvimento de projetos, iniciativas e gestão de políticas 
socioambientais e reconhecida pelo comprometimento com a responsabilidade social.

Valores

A prática diária dos valores do Instituto Acqua nos une em torno 
de um único objetivo, assegurando melhores resultados e a nossa 

longevidade.

Cidadania
Ética
Eficiência
Economicidade
Humanização
Impessoalidade
Legalidade

Moralidade
Publicidade
Profissionalismo
Solidariedade
Trabalho em equipe
Transparência
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TERMOS E
DEFINIÇÕES

Quando apresentado nesta ou em qualquer outra Política do Instituto Acqua, o termo “Autoridade 
Pública”, ou outros semelhantes que dizem respeito a funcionários públicos em geral, é definido por, 
mas não se limita a:

Qualquer indivíduo que atue no Poder 
Executivo, Legislativo, Judiciário ou no 
Ministério Público Estadual ou Federal;

Qualquer funcionário ou empregado de 
um governo e/ou departamento, agência, ou 
organização pública incluindo, mas não se 
limitando: instituições de ensino, de saúde, 
militares, policiais, alfandegárias, de serviços 
fiscais e de imigração e órgãos emissores de 
licenças, credenciamento e autorização;

Qualquer dirigente ou funcionário de 
companhia, negócio, empresa ou entidade 
comercial que seja propriedade ou controlada, 
total ou parcialmente, pelo governo;

Qualquer dirigente ou funcionário de uma 
organização internacional pública, como as 

Nações Unidas, Comitê Olímpico Internacional, 
Movimento Internacional da Cruz Vermelha e 
do Crescente Vermelho;

Qualquer dirigente ou membro de partido 
político;

Qualquer candidato a cargo público. Além 
disso, de acordo com este Código, o pagamento 
de qualquer coisa de valor a filhos, cônjuges ou 
parentes próximos de uma Autoridade Pública 
será considerado um pagamento direto a tal 
Autoridade Pública;

Qualquer pessoa física que, embora 
temporariamente ou sem receber pagamento, 
detenha um cargo, emprego ou função no setor 
público.
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Fornecedores
Toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes 
despersonalizados, que prestam serviços ao 

Instituto Acqua, sendo estes diferentes do seu 
objeto social e atividade principal;

Parceiros
Toda pessoa, física ou jurídica, tais como agentes, 

consultores, representantes, distribuidores, 
revendedores, prestadores de serviços ou 
qualquer outro, que atue representando o 

Instituto Acqua ou em seu interesse direto na 
realização de negócios;

Terceiros
Em conjunto e de forma genérica, fornecedores e parceiros são referidos unicamente como terceiros. 
Eventuais obrigações específi cas para algum dos grupos será devidamente apontada. Caso contrário, 

entende-se o direcionamento aos terceiros de forma geral.

O termo “Prestadores Terceirizados e/ou terceiros” inclui: 

O termo “qualquer coisa de valor”, ou outros semelhantes que possam dizer respeito 
a um dos elementos de troca em atos de corrupção, é defi nido por:

Dinheiro em espécie ou equivalentes em valor (ações, opção sobre ações, empréstimos, 
vale-presente, etc.);

Presentes (que não se enquadrem nas normas presentes na “Política de Brindes e 
Presentes”);

Entretenimento (ingressos a shows, espetáculos de arte, eventos esportivos, etc.);

Ofertas ou promessas de emprego (incluindo a pessoas relacionadas a funcionários 
do governo); contratos ou outras oportunidades de negócios concedidos a uma empresa 
sobre a qual uma Autoridade Pública tenha a titularidade ou algum direito legal;

Descontos em produtos que geralmente não estão disponíveis aos clientes;

Pagamento indevido de despesas de viagem, hospedagem e hospitalidade;

Favores pessoais;

Contribuições políticas.
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Associados Efetivos: pessoas 
físicas ou jurídicas que compõem 
o quadro de associados do 
Instituto Acqua;

Associados Beneméritos: 
pessoas físicas ou jurídicas que tenham 
contribuído intelectual ou materialmente, de 
forma relevante, para a concretização das 
atividades do Instituto Acqua.

O termo 
“Associados” 

inclui:

O termo “Vantagem Indevida” significa:

Influenciar ou evitar uma ação da autoridade pública, ou qualquer outra ação, como 
a obtenção ou manutenção de contratos, imposição de tributos ou multas, ou o 
cancelamento de contrato ou obrigação contratual existente (manipular o equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos, por exemplo);

Obter licença, alvará ou outra autorização de uma entidade estatal ou autoridade 
pública a qual a instituição não teria direito, de acordo com a lei ou políticas e normas 
internas do Instituto Acqua;

Obter informações confidenciais sobre oportunidades de negócios, licitações ou 
atividades de concorrentes (por exemplo, fraudar licitações e formar acordos para 
frustrar a competitividade da licitação).

Qualquer outro tipo de vantagem obtida em desacordo com quaisquer regras 
aplicáveis, mediante condutas ilícitas ou atos de corrupção.
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UM CÓDIGO 
CRIADO

PARA TODOS

O Instituto Acqua entende que para sua subsistência, 
crescimento e boa condução de seus objetivos 
específicos determinados em seu estatuto social, o 
cumprimento de todas as leis, normas e regulamentações 
aplicáveis é imprescindível, devendo ser assegurada a 
conscientização de todos sobre a importância deste 
compromisso.

O Instituto se preocupa com a prevenção de quaisquer 
atividades e condutas que possam ocasionar riscos à sua 
imagem e reputação de seus associados, pautando todas 
as suas iniciativas pela ética e adotando as melhores 
práticas de governança corporativa.

O presente Código de Conduta é uma extensão dos 
valores do Instituto Acqua e reflete nosso compromisso 
contínuo de manter práticas e negócios éticos, na mais 
estrita conformidade legal, sendo aplicável a todos os 
colaboradores, associados e terceiros em geral do 
Instituto, servindo de guia na tomada de decisões.

Todos os colaboradores, associados e terceiros do 
Instituto Acqua devem conhecer e aderir formalmente às 
diretrizes deste Código, declarando que estão de acordo 
com os conceitos e normas de conduta aqui descritas. 
Adicionalmente, todos devem se colocar à disposição 
para participar dos treinamentos de aprofundamento e 
atualização quando estes forem necessários.

O Instituto Acqua está ciente de que pode ser 
responsabilizado pela conduta corrupta de seus 
terceiros, pelo que busca firmar parcerias apenas com 
empresas e indivíduos idôneos. O Instituto deve aplicar 
processo de Due Diligence (auditoria/investigação) para 
atestar a idoneidade de todos os terceiros, bem como 
realizar processos de auditorias periódicas através de 
sua área de Compliance.

O Instituto Acqua repudia quaisquer ações que inibam 
ou possam inibir qualquer pessoa a relatar, expor ou 
apresentar preocupações e/ou questões relativas à ética 
na condução das atividades do Instituto. Caso isso ocorra, 
deve-se utilizar os canais apropriados de denúncia.
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T R A B A L H OAMBIENTE DE
O Instituto Acqua preza pelo bem-estar de 

seus colaboradores mantendo um ambiente 
de trabalho seguro e saudável para que estes 
possam desempenhar suas atividades. Em 
hipótese alguma o Instituto admite em suas 
unidades e projetos:

Contratação de mão-de-obra infantil e 
trabalho de menores de 18 anos, salvo mediante 
contratação especial através do Programa 
“Jovem-aprendiz”;

Exploração de trabalho escravo e/ou forçado;

Condutas de humilhação, coação ou 
ameaça que confi gurem assédio sexual, 
moral ou de qualquer natureza, criando 
situações de desrespeito, intimidação ou 
ameaça no relacionamento entre empregados, 
independentemente do nível hierárquico;

Ingestão de bebidas alcoólicas no local e/ou 
durante o horário de trabalho;

Uso e porte de drogas e a permanência no 
ambiente de trabalho em estado alterado pelo 
uso dessas substâncias;

A comercialização e a permuta de mercadorias 
de interesse particular nas dependências das 
unidades do Instituto ou projetos.

O Instituto respeita a pluralidade de opiniões 
e o direito individual de seus colaboradores e 
associados de se envolverem em atividades de 
cunho político. No entanto, é proibida a divulgação 
de atividades políticas no ambiente de trabalho, 
assim como a utilização de recursos do Instituto 
ou vinculando o nome do Instituto Acqua a estas 
atividades e/ou para atender interesses pessoais 
ou político partidários.

Ao utilizar mídias sociais, o colaborador deve 
sempre se atentar aos mais altos padrões éticos, 
nunca vinculando o nome do Instituto a opiniões 
e postagens pessoais que vão no sentido oposto 
dos seus valores e princípios e que podem 
comprometer sua imagem e reputação.
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CONFLITO  DE

INTERESSES
Conflitos de interesses ocorrem quando o 

interesse particular de uma pessoa interfere, 
ou parece interferir, de alguma forma, 
direta ou indiretamente, nos interesses 
da instituição. Podem criar uma situação, 
presente ou futura, que afete o julgamento 
ou capacidade de agir de acordo com os 
melhores interesses do Instituto Acqua, de 
acordo com seus objetivos de atuação.

Tais conflitos podem surgir a partir de 
quaisquer atividades ou relacionamentos 
afetivos, familiares, pessoais, sociais entre 
colaboradores do Instituto Acqua ou nas relações 
destes com agentes públicos ou terceiros em geral.

Todos os envolvidos nas atividades do Instituto são 
encorajados a agir de maneira transparente, bem como 
o próprio Instituto Acqua de modo institucional, tendo o 
dever de informar imediatamente, por meio dos canais 
de denúncia, ou ao seu gestor acerca de qualquer 
possível conflito de interesses que possa surgir nas 
suas atividades.
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Colaboradores que atuam ou 
mantenham relações de qualquer 
sorte com pessoas físicas ou 
jurídicas contratadas como 
prestadores de serviços pelo 
Instituto Acqua;

Exemplos de situações que podem resultar em conflito de interesses:

Obter vantagem pessoal ou 
gozar de oportunidades obtidas 
unicamente em razão do cargo 
exercido no Instituto Acqua ou pelo 
uso de propriedade ou informações 
do Instituto;

Dar ou receber presentes, viagens 
ou qualquer forma de hospitalidade a 
qualquer entidade que mantenha ou 
busque ter negócios com o Instituto, 
em desacordo com a legislação 
vigente e políticas internas.
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1. O Instituto Acqua exige que 
todos os terceiros com os 
quais mantém relação, como 
parceiros, representantes e 
fornecedores, apresentem 
excelência na entrega de seus 
serviços e produtos, seguindo 
os mais altos padrões de ética 
e agindo em conformidade 
com as leis aplicáveis, sempre 
respeitando a reputação e os 
interesses do Instituto.

2. Terceiros não estão 
autorizados a divulgar ou falar 
sobre projetos realizados com 
o Instituto, ou fazer qualquer 

R E L A Ç Õ E S

TERCEIROS
c o m

declaração em seu nome, sem 
autorização formal.

3. A contratação de terceiros em 
geral é feita mediante avaliação 
objetiva de critérios técnicos, 
profissionais, éticos, com 
cotação de preços e avaliação de 

qualidade. Todos 
os terceiros são 
submetidos a 
processo de 
validação, por 
meio de uma 
Due Diligence 
( a u d i t o r i a /
i n v e s t i g a ç ã o ) , 
pela qual é 
possível obter 
indicativos sobre 
sua idoneidade, 
c o n f o r m i d a d e 
com leis 

e eventuais questões que 
possam resultar em conflitos 
de interesses. Apenas após 
a aprovação formal pelo 
responsável, o contrato com o 
terceiro pode ser assinado, e 
apenas após ambos, os serviços 
podem ser iniciados.

4. Todos os terceiros do Instituto 
devem aderir formalmente às 
diretrizes do presente Código 
e à Política Anticorrupção do 
Instituto Acqua, que se reserva o 
direito de romper relações com 
terceiros pela prática de atos 
irregulares, ilícitos de qualquer 
sorte, fraudulentos ou de 
corrupção.
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AGENTES PÚBLICOS E 
CONDUTAS ANTICORRUPÇÃO

As relações de associados, 
colaboradores e terceiros do Instituto 
Acqua com agentes públicos devem 
ocorrer sempre de forma transparente, 
idônea e precisa, respeitando a 
legislação nacional e políticas internas, 
de forma a inibir atos de corrupção, ativa 
ou passiva, e pagamentos impróprios 
na condução de negócios. Contratos 
assinados com o poder público 
devem obedecer às normas legais, 
Lei de Licitações e Contratos com a 
Administração Pública (Leis 8.666/93 
e 14.133/2021), assim como aos termos 
da Política Anticorrupção do Instituto 
Acqua e ser pautados pelos mais altos 
padrões éticos.

Considera-se agente público todo 
aquele que exerce uma função pública, 
de forma temporária ou permanente, 
com ou sem remuneração, 
independentemente do cargo ou 
do vínculo estabelecido, incluindo, 
mas não se limitando aos indivíduos 
detalhados no item 2.1.

É proibido aos colaboradores e 
terceiros atuando em interesse do 
Instituto Acqua oferecer ou aceitar, 
brindes, hospitalidades, doações e 
qualquer forma de entretenimento a 
agentes públicos ou a pessoas a ele 
relacionadas, tendo a finalidade de 
influenciar sua decisão em benefício 
do Instituto.

O Instituto Acqua se compromete a 
não promover atividades de lavagem 
de dinheiro pela utilização de seus 

produtos, serviços ou outros 
recursos. A lavagem de dinheiro é 
o processo de disfarçar a natureza 
e a origem de dinheiro associado a 
uma atividade criminosa integrando 
“dinheiro sujo” no fluxo comercial, 
de modo que pareça legítimo ou 
que não seja possível identificar 
a sua verdadeira origem ou o seu 
proprietário.

Pagamentos de facilitação, que 
normalmente, referem-se a quantias 
pequenas de dinheiro ou promessas 
de outras vantagens para benefício 
pessoal de um agente público, na 
maioria das vezes de baixo nível 
hierárquico, com o objetivo de 
acelerar um determinado processo, 
não serão tolerados.

Não é permitida a participação em 
campanhas ou atividades políticas e/
ou partidárias valendo-se do nome 
do Instituto.

Os colaboradores e terceiros 
devem declarar ciência e 
compromisso com o cumprimento 
das legislações anticorrupção 
aplicáveis, como a Lei Anticorrupção 
Brasileira (Lei 12.846/2013 e Decreto 
Federal 8.420/2015); bem como 
a legislação pátria atinente aos 
contratos públicos, especialmente 
à Lei de Licitações e Contratos 
com a Administração Pública (Leis 
8.666/93 e 14.133/2021), assim como 
aos termos da Política Anticorrupção 
do Instituto Acqua.
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O Instituto recomenda parcimônia e 
o uso do bom senso ao dar ou receber 
doações, brindes e presentes sempre em 
conformidade com este Código de Conduta, 
com a lei vigente e a política interna do 
Instituto.

O Instituto Acqua não solicita doações, 
brindes, presentes ou quaisquer favores 
de pessoas ou companhias com as quais 
mantém relações comerciais. Tampouco 
atua de maneira em que coloque qualquer 
terceiro ou cliente em posição na qual este 
se sinta obrigado a prover doações, brindes 
ou favores a fim de realizar ou continuar 
negócios com o Instituto. É proibido 
oferecer ou receber brindes a agentes 
públicos e pessoas relacionadas a estes.

Não é permitida a realização de doações 
políticas de quaisquer valores, serviços ou 
produtos.

Doações de caridade, de valores, produtos 
e serviços, devem ser documentadas de 
forma transparente e precisa, atendendo 
aos requisitos de controles internos 
detalhados na Política de Doações.

É expressamente proibido, aos 
colaboradores e terceiros atuando em 
interesse do Instituto, oferecer qualquer 
forma de hospitalidade a agentes públicos 
ou pessoas relacionadas a estes, em 
eventos próprios, de parceiros ou correlatos 
ao negócio. Os colaboradores tampouco 
podem aceitar hospitalidade advinda de 
agentes públicos.

Para os demais casos, devem ser 
respeitadas as normas previstas na Política 
de Hospitalidade e Eventos, sempre 
considerando que tais despesas não 
devem ser pagas com o intuito de obter 
favorecimento indevido ao Instituto, sendo 
utilizadas com o objetivo único de promoção 
das nossas atividades, fortalecimento de 
nossa marca, treinamento e educação 
profissional.

DO
AÇ
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A fi m de proteger informações confi denciais:

Nunca retire informações ou materiais 
internos do Instituto ou projetos sem autorização 
prévia de seu superior, armazenadas física ou 
eletronicamente, além de informações relativas 
às nossas operações, mesmo que tenha 
participado do seu desenvolvimento;

Guarde bem os documentos relativos às suas 
atividades, não deixando materiais confi denciais 
sobre mesas, balcões, armários ou impressoras. 
Ao fi nal do dia, certifi que-se de armazená-los em 
gavetas ou arquivos seguros;

Não compartilhe informações confi denciais 
com familiares, amigos, ou ex-colegas e 
empregados;

Não discuta informações confi denciais em 
lugares públicos onde terceiros possam ouvir 
por acaso, incluindo cafeterias do escritório ou 
salas e corredores não seguros;

Evite a exposição desnecessária de telas de 
notebooks e celulares mostrando informações 
sensíveis fora de seu ambiente de trabalho;

Nunca compartilhe senhas de acesso pessoal 
a sistemas utilizados nas atividades de trabalho;

Utilize criptografi a para a guarda de 
documentos digitais que não permitam o acesso 
a pessoas não autorizadas.

O Instituto se responsabiliza, ética e 
legalmente, por manter de forma segura 
informações de seus colaboradores, 
fornecedores, associados, cidadãos-
clientes e outros terceiros com os quais 
possa ter relacionamento, observando 
integralmente o disposto na Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD – Lei 
13.709/2018).

IN
FOR
MAÇÕES

GESTÃO 
DE 
DADOS E
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No ambiente de trabalho:

Recicle devidamente os materiais;

Evite o desperdício de papel, limitando a 
impressão ao estritamente imprescindível e 

reutilize caixas e recipientes sempre que possível;

Adote medidas para diminuir o consumo de 
água, energia e outros recursos, por exemplo, 

desligando os aparelhos que não estiver utilizando 
e apagando as luzes de ambientes desocupados;

Descarte produtos e equipamentos eletrônicos 
de modo apropriado. Lembre-se de restringir 

ao máximo o acesso aos dados e informações 
contidas nesses equipamentos.

 Comprometimento com a redução do impacto ambiental é fundamental para o Instituto 
Acqua, que entende a importância da preservação de recursos naturais por meio de ações que 
visam diminuir o impacto ecológico, envolvendo ativamente seus colaboradores e terceiros.

SUSTENTATIBILIDADE
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O Instituto espera que o colaborador utilize os seus recursos 
de maneira consciente, evitando o desperdício e avaliando 

apropriadamente os custos dos serviços e produtos adquiridos, 
em benefício exclusivo das atividades desempenhadas em nome 

do Instituto.

É proibido aos colaboradores utilizar bens, equipamentos ou 
instalações do Instituto para fi ns particulares, salvo em situações 

defi nidas previamente e alinhadas com os gestores. Os colaboradores têm 
a obrigação de proteger os bens do Instituto e utilizá-los devidamente para 

fi nalidades previstas e esperadas.

É expressamente proibido utilizar os recursos do Instituto incluindo o fundo 
fi xo de caixa (“caixinha”), para comprar brindes, presentes, pagar despesas ou fazer doações a 
terceiros.

Todas as despesas de viagem (deslocamento aéreo ou terrestre, hospedagem, refeições, 
eventos e congressos) devem ser documentadas apropriadamente, aprovadas pelo gestor ou 
diretor da área e seguir as orientações presentes na Política de Viagens.

VALORIZANDO 
OS RECURSOS 

DO INSTITUTO
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REGISTROS FINANCEIROS

Todas as informações financeiras 
do Instituto Acqua devem pautar-se 
pela publicidade, bem como todas 
as informações dos demonstrativos 
financeiros e arquivos tributários 
regulamentares, devem ser exatas e 
corretas e devem estar em conformidade 
com os requisitos legais e os princípios 
de contabilidade aplicáveis.

Mesmo que o colaborador não 
exerça função financeira ou contábil, 
tem obrigação de prover informações 
financeiras íntegras. O colaborador 
nunca deve fornecer registros falsos 
(ou encorajar outros a fornecerem) 
para alimentar os registros contábeis. 
Transações diárias, como o registro do 
relatório de despesas, entre outros, são 
registradas em nossos demonstrativos 
financeiros e contábeis, devendo ser 
exatas e completas.

É proibido aos colaboradores 
omitir informações importantes e 
necessárias para manter a integridade e 
conformidade dos registros financeiros 
e contábeis.

É expressamente proibido utilizar-se 
dos registros financeiros e contábeis 
para prática de atividades ilegais e 
corruptas, como atos de corrupção, 
lavagem de dinheiro, pagamento 
indevido a Autoridades Públicas etc.

É proibido aos colaboradores coagir, 
manipular, enganar ou influenciar de 
qualquer forma (ou encorajar outros 
a praticarem tais ações) auditores 
independentes, de modo que estes 
alterem suas análises dos registros 
financeiros e contábeis do Instituto.
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Casos específicos devem ser informados e tratados junto à área de Recursos 
Humanos e à sua Diretoria. É obrigação dos colaboradores informar sobre situação 
que possa ocasionar eventuais riscos de conflito de interesses em razão do 
estabelecimento de cargos e funções para que os mesmos possam ser mitigados 
antes de se concretizarem.

Colaboradores desligados são obrigados a devolver crachás de acesso ao prédio/
instalações e equipamentos, arquivos e demais ativos, estando expressamente 
proibidos de continuar a utilizar e/ou divulgar quaisquer informações relativas ao 
Instituto.

A área de Recursos Humanos deve assegurar que as relações entre colaboradores 
não gerem ou tenham o potencial de gerar conflitos de interesses por meio da 
contratação e alocação de familiares (por exemplo avós, pais, irmãos, cônjuge, filhos, 
sogros, genro/nora e enteados) nas seguintes condições:

RECURSOS HUMANOS

Subordinação direta 
ou indireta;

Cargos com vinculação 
operacional em atividades que 
requeiram a segregação de 
função de seus colaboradores 
(por exemplo: Financeiro e 
Controladoria; Controladoria 

e Faturamento).
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O Instituto encoraja os colaboradores e terceiros a 
reportarem dúvidas, preocupações e ações suspeitas de 
violar as normas contidas neste Código de Conduta ou 
qualquer outra norma, sempre que de boa-fé.

Devem ser reportados:

Atos irregulares: prestação deliberada de informações 
incorretas, incompletas ou ambíguas, violação do contrato 
de trabalho, deste Código de Conduta, das políticas e 
procedimentos internos e legislação vigente;

Atos fraudulentos: ato deliberado de apropriação indébita, 
falsificação, remoção de dados, dinheiro e/ou mercadorias 
de maneira ilegal;

Atos de corrupção: utilizar-se de meios ilegítimos, ilegais e 
contrários às normas internas e que violem a lei para obter 
ganhos pessoais ou para outros indivíduos de maneira 
indevida, quer em relações com entidades públicas ou 
privadas;

Outros: quaisquer situações nas quais precise externar 
suas preocupações ou o colaborador sinta a necessidade 
de obter o suporte.

Todos os casos serão investigados, ainda que não se 
constate ilicitude.
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COMUNICAÇÃO DE
IRREGULARIDADES

O Instituto se compromete em proteger os direitos de 
colaboradores que, de boa-fé, denunciarem violações 
ao Código de Conduta, suspeitas de atos irregulares, 
fraudulentos ou corrupção, garantindo o anonimato, 
se assim for desejado pelo denunciante, não tolerando 
retaliações ou represálias aos mesmos.

Denúncias feitas de má-fé constituem violações a este 
Código de Conduta, sendo cabível a tomada de medidas 
próprias contra o denunciante.

As comunicações devem ser feitas tempestivamente 
a tempo de prevenir eventuais danos à reputação 
das pessoas envolvidas, por meio dos canais de 
comunicação disponíveis no site oficial do Instituto Acqua: 
institutoacqua.org.br/compliance ou WhatsApp 
(11) 94393-2949.
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Com objetivo de garantir o cumprimento das normas deste Código de 
Conduta e demais políticas internas, todos os colaboradores, 
independentemente de seu nível hierárquico, estão sujeitos à 
aplicação de medidas disciplinares, que podem variar de acordo 
com o grau de gravidade e/ou tipo de violação praticada, 
respeitando-se determinações específi cas contidas no 
Estatuto do Instituto. Medidas disciplinares podem incluir:

Advertência verbal ou por escrito;

Suspensão;

Demissão com ou sem justa causa;

Medidas legais cabíveis.

40

Medidas



41

 As medidas serão aplicadas, 
tanto quanto possível, em seguida à 
violação cometida. Para casos que 
requererem um período de apuração 
de fatos e responsabilidades, admite-
se um prazo maior para aplicação de 
penalidades. Violações ao Código 
de Conduta e outras políticas 
internas que também resultarem 
em violações à lei, estão sujeitas a 
penalidades, processos judiciais ou 
outras medidas legais impostas por 
organismos governamentais e de 
justiça.

{     }
Caso um gestor receba 

informações de possíveis violações 
ao Código de Conduta e demais 
políticas internas espera-se que 
ele se certifique de que conhece 
e entende o Código, detalhes 
suficientes sobre os fatos relatados 
e somente baseie o seu julgamento 
em fatos. Deve agir para interromper 
as violações do Código e da lei por 
parte dos membros de sua equipe, 
além de esclarecer que a equipe 
está disponível para discutir as 
preocupações do denunciante.

{     }
41

Disciplinares
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