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APR E S E N T A Ç Ã O
A Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (CODECA), ao
instituir o Código de Conduta e Integridade, guiou-se pelos valores,
missão, visão e política de qualidade que norteiam a empresa.

MISSÃO

Apoiar e servir a gestão pública municipal na limpeza urbana e obras
de infraestrutura, promovendo qualidade de vida à comunidade do
município de Caxias do Sul - RS.

VISÃO

Ser reconhecida pela comunidade como uma empresa inovadora e
sustentável.

VALORES

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA: atuação com responsabilidade
econômica, comprometendo-se com o desenvolvimento da
Companhia;
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL: agir com responsabilidade e
comprometimento com o meio ambiente;
TRANSPARÊNCIA: atuar e informar de forma clara e verdadeira;
ÉTICA: agir de acordo com valores que norteiam uma conduta íntegra,
transparente e honesta;
COMPROMETIMENTO COM A COMUNIDADE: prestar à comunidade
serviços de qualidade;
EQUIDADE: promover continuamente a equidade nas relações sociais
e de trabalho;

QUALIDADE: comprometimento com a qualidade dos serviços
prestados;
INOVAÇÃO: buscar contínuo desenvolvimento e inovação de
nossos processos, produtos e serviços;
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO: desenvolver e valorizar constantemente o capital humano interno.

POLÍTICA DE QUALIDADE
Prestar serviços de limpeza urbana buscando, continuamente, a
inovação, a eficácia e a segurança dos processos, garantindo a satisfação da
comunidade caxiense.
Nesse contexto, o presente Código de Conduta e Integridade tem
por objetivo oferecer uma compreensão clara sobre as condutas que
norteiam os Relacionamentos da Companhia de Desenvolvimento de
Caxias do Sul - CODECA.
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INTEGRIDADE

A Integridade contempla um conjunto de regras de conduta e de arranjos institucionais, que visam contribuir para que
a CODECA não se desvie dos seus princípios éticos da moralidade, da dignidade e do respeito às pessoas, da integridade, da
Sustentabilidade, da transparência, da impessoalidade, da
legalidade e do profissionalismo.

EXEMPLOS DE CONDUTAS A SEREM SEGUIDAS:

Dentre os princípios éticos que orientam as relações da Companhia,
estão a moralidade, dignidade, respeito, integridade, sustentabilidade,
transparência, impessoalidade, legalidade e o profissionalismo.

• Conhecer e aplicar as normas internas da CODECA, em especial as regras do Código de Conduta e Integridade;

Agir em conformidade com os princípios, leis vigentes e normas
internas é a conduta esperada de todas as partes envolvidas, sejam administradores, membros de conselhos, membros de comitês, empregados,
estagiários, aprendizes, fornecedores, prestadores de serviços em geral,
etc.

• Conhecer a Missão, os Valores e os compromissos da
CODECA;

A fim de possibilitar a elucidação quanto às condutas esperadas, o
Código de Ética e Conduta traz em cada item um rol exemplificativo das
ações. Assim como a contrariedade, sujeita à responsabilidade civil, penal e
administrativa pelos atos praticados com violação das regras previstas
neste Código.

• Ter pleno conhecimento de suas atribuições e competências
funcionais, para evitar uma atuação irregular ou ilegal;
• Combater e denunciar qualquer tipo de prática de suborno,
vantagem ilícita ou imoral, corrupção ativa e passiva e a concussão em todas as suas formas inclusive peculato, extorsão e
propina.
5

02

RELAÇÃO NO
AMBIENTE DE
TRABALHO

As relações no ambiente de trabalho devem ser pautadas
por condutas éticas, como: honestidade, moralidade, objetividade e lealdade aos princípios da Companhia.
Tais condutas serão exigidas dos acionistas, administradores, membros de conselhos e comitês, empregados, estagiários, aprendizes, fornecedores e prestadores de serviços em
geral.

EXEMPLOS DE CONDUTAS A SEREM SEGUIDAS:
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• Estar comprometido com a Missão, Visão, Valores e a busca da excelência;
• Conduzir suas ações de maneira a contribuir para sustentabilidade econômica,
ambiental e social da Companhia;
• Fazer uso, obrigatoriamente, do crachá de identificação no interior das dependências da
Companhia;
• Utilizar de maneira adequada os Equipamentos de Proteção Individual - EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC, conforme normas e legislação vigente;
• Ser assíduo, frequente e pontual, na certeza de que sua ausência provoca danos ao
trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o processo;
• Pautar as relações no ambiente de trabalho pela cortesia, respeito, honestidade, ética e
imparcialidade no relacionamento com todos com quem se mantém contato profissional dentro e fora da Companhia;

• Honrar os valores da CODECA, não adotando posturas ou atitudes que possam
comprometer a imagem, a reputação e os interesses da Companhia;
• Ser transparente nas relações, de forma a construir um ambiente de confiança mútua e
de responsabilidade em todos os níveis da Companhia;
• Tratar com responsabilidade as informações sobre e provenientes da Companhia;
• Zelar pelos bens e recursos da companhia, abstendo-se de afixar nos mesmos quaisquer tipos de símbolos, signos ou decorações, que não os expressamente autorizados pela
Direção da empresa;
• Os veículos, máquinas, equipamentos ou qualquer material de propriedade ou à disposição da CODECA não poderão ser utilizado para fins particulares;
• Não praticar qualquer forma de discriminação relativa à etnia, raça, idade, sexo, cor,
nacionalidade, credo, religião, orientação política, orientação sexual, incapacidade
física ou mental e/ou qualquer outra classificação protegida por leis federais, estaduais ou
municipais;
• Abster-se da prática ou incitação de quaisquer rituais religiosos coletivos, resguardado o
direito quanto à manifestação individual;
• Ao frequentar o ambiente laboral, as pessoas (funcionários ou terceiros), deverão estar
livres do porte ou uso de substâncias ilegais, sendo que a constatação de tais atos implicará no impedimento do ingresso ou permanência nas instalações da Companhia, inclusive para desenvolvimento da atividade laborativa.
• O uso de fumo nas instalações da Companhia deverá atender as determinações da
legislação vigente, bem como respeitar os locais em que exista aglomeração pública, onde
o direito dos não fumantes deve ser preservado;
• As relações humanas no ambiente de trabalho devem ser pautadas pelo respeito e urbanidade;
• Os funcionários durante o horário de expediente, bem como os terceiros que ingressem
nas dependências da CODECA, devem abster-se de desenvolver atividades paralelas
estranhas àquelas inerentes ao desenvolvimento dos trabalhos/serviços contratados;
• Os funcionários devem evitar o exercício de atividades que conflitem com os interesses da Companhia;
• Os colaboradores não poderão receber qualquer vantagem econômica para realizar
ou deixar de realizar conduta profissional;
• Os colaboradores não poderão facilitar ou ajudar de qualquer forma, na incorporação ao
patrimônio particular ou utilização por pessoa física ou jurídica, de bens, rendas,
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da CODECA;
• Os colaboradores da CODECA, no uso de suas atribuições não poderão oferecer qualquer vantagem econômica para realizar ou deixar de realizar conduta profissional.
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RELACIONAMENTO
RELACIONAMENTO
COM CLIENTES
COM ACIONISTAS
A CODECA preza pela transparência e pela legalidade,
assegurando aos acionistas acesso às informações econômico-financeiras e a fatos relevantes de forma completa e tempestiva. Dessa forma, trabalha com políticas e diretrizes transparentes, através do uso consciente e responsável dos recursos, mantendo a sustentabilidade dos negócios.

EXEMPLOS DE CONDUTAS A SEREM SEGUIDAS:
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• Divulgar as informações econômicas e financeiras atendendo as
exigências e prazos legais, de forma transparente, precisa e oportuna,
que reflita fielmente as operações e a situação financeira e econômica da
Companhia;
• As comunicações e informações ao mercado devem ser divulgadas
exclusivamente por empregados autorizados;
• Manter os acionistas informados sobre fatos relevantes, que causem
impacto imediato ou futuro à Companhia;
• Prezar pela publicidade, tornando possível o acesso às informações
econômicas e financeiras simultaneamente para as partes interessadas;
• As informações privilegiadas recebidas em função de sua atividade
não serão utilizadas para obter benefícios, negociar ações ou quaisquer outros valores mobiliários, ou fornecê-las a terceiros para negociação;
• Será guardado sigilo das informações gravadas como confidenciais,
de natureza econômica e financeira até sua divulgação ao mercado.

O relacionamento da CODECA com seus clientes deve ser norteado pela satisfação, fornecendo respostas e soluções que atendam
aos seus interesses e nos prazos estabelecidos, sempre em conformidade com os objetivos da Companhia, e sem prejudicá-los de forma
direta ou indireta.

EXEMPLOS DE CONDUTAS A SEREM SEGUIDAS:
• Utilizar a cortesia e presteza, como padrões de conduta;
• Atender de forma eficaz;
• Respeitar os direitos do cliente;
• Ter transparência nas operações realizadas;
• Ser receptivo e dar tratamento adequado às sugestões e críticas recebidas;
• Tratar com responsabilidade as informações recebidas;
• Tratar as decisões da Companhia referentes aos seus clientes de forma
imparcial e livres de qualquer preconceito, independentemente de sua
natureza, zelando pelo cumprimento da legislação vigente e de políticas
internas;
• Respeitar os valores da Companhia, os quais devem ser o foco dos empregados e colaboradores no relacionamento com os clientes;
• Não permitir que as relações de parentesco e/ou amizade interfiram nas
negociações entre clientes e administradores, membros de Conselhos e
Comitês, empregados e colaboradores, gerando atendimento diferenciado
ou privilégio por parte da Companhia;
• Os colaboradores da CODECA não poderão aceitar presentes, recompensas ou similares, ou promessa de recebê-los pelo cumprimento de
missão funcional.
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RELACIONAMENTO
RELACIONAMENTO
COM CONCORRENTES COM FORNECEDORES
A CODECA respeita seus concorrentes e assegura uma
concorrência saudável, adotando práticas que estejam associadas a métodos éticos e legais. Além disso, preza por relacionamentos cordiais e respeitosos com os concorrentes.
EXEMPLOS DE CONDUTAS A SEREM SEGUIDAS:
•Adotar a cordialidade e respeito no tratamento com a concorrência.
• Abster-se de fazer comentários que possam afetar a
imagem dos concorrentes ou contribuir para a divulgação
de boatos;
• Guardar informações estratégicas da Companhia, gravadas como sigilosas, confidenciais, ou sob qualquer outra
forma, prejudiciais aos negócios da CODECA.
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A CODECA trabalha com ética e respeito com seus fornecedores, e os tem como um agente importante em seu grupo de
relacionamento.

EXEMPLOS DE CONDUTAS A SEREM SEGUIDAS:
• Trabalhar com fornecedores e parceiros de negócios idôneos;
• Adotar práticas éticas e legais na seleção, negociação e
administração de todas as atividades comerciais, sem privilégios,
favorecimentos ou discriminação de qualquer natureza,
independentemente do volume de negócios que mantêm com a
Companhia;
• Todos os empregados e colaboradores devem respeitar as
condições contratuais firmadas;
• Todos os fornecedores e parceiros de negócio devem pautar
seu comportamento pelos princípios expressos neste Código;
• O relacionamento com terceiros particulares deve ocorrer de
forma expressa, documentando as reuniões (atas), e conversas
sempre que possível e pertinente;
• As reuniões devem ser oficiais;
• Atentar aos princípios de ética da Companhia, não exercendo
influência de sua posição na mesma para obter vantagem pessoal;
• Manter a imparcialidade, abstendo-se de contratar fornecedores
e empreiteiros, nos quais colaboradores ou pessoas de seu
relacionamento familiar ou pessoal tenham interesse ou
participação, direta ou indireta.
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RELACIONAMENTO
RELACIONAMENTO
COM A IMPRENSA
NAS MÍDIAS SOCIAIS
O relacionamento da CODECA com a imprensa deve
ser pautado pela confiança, credibilidade e respeito
mútuo, sempre isento de interesses que não sejam a divulgação institucional de produtos e serviços, bem como
esclarecimento de suas ações e sempre por funcionário
autorizado pela Direção da Companhia.

EXEMPLOS DE CONDUTAS A SEREM SEGUIDAS:
• Responder de modo transparente as consultas solicitadas
pela imprensa e autoridades, sempre resguardando os seus
interesses, por meio da área de Comunicação Social ou porta-voz designado pela Companhia;
• Respeitar a política de porta-vozes da empresa.

A CODECA respeita e incentiva a utilização de mídias e redes
sociais desde que sejam pautadas em conformidade com este Código e
com a legislação vigente, devendo-se considerar que qualquer manifestação nas mídias sociais tem caráter público. É importante destacar que
qualquer ação é de inteira responsabilidade do indivíduo que a praticou,
lembrando sempre a distinção entre falar “em nome da CODECA” e falar
“sobre a CODECA” , pois somente o portavoz da Companhia deve falar
em nome da mesma.
Para decidir se um ato ou conduta é adequado, faça a si mesmo as
três perguntas a seguir:
• O ato ou conduta está em conformidade com a legislação em vigor?
• O ato ou conduta está de acordo com o Código de Conduta e Integridade e com as políticas internas CODECA?
• O ato ou conduta está de acordo com os valores da Companhia?
Em caso de qualquer resposta negativa, conclui-se que o comportamento ou atitude em questão é inadequado e não aceito pela
CODECA.

EXEMPLOS DE CONDUTAS A SEREM SEGUIDAS:
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• No exercício de suas atividades laborais, manter o decoro e a urbanidade
para transmitir comunicação eletrônica por qualquer meio.
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RELACIONAMENTO
RELACIONAMENTO
COM ÓRGÃOS
COM A SOCIEDADE
GOVERNAMENTAIS
O relacionamento com a sociedade deve respei-

A CODECA mantém um relacionamento ético e transparente
com os Órgãos Governamentais. Juntamente a seus administradores,
membros de Conselhos e Comitês, empregados e colaboradores, compromete-se a cumprir a legislação e regulamentos vigentes.
Órgãos Governamentais – Governo Federal, Governo Estadual,
Governo Municipal, bem como as entidades reguladoras e fiscalizadoras vinculadas aos mesmos.
Órgãos da Administração Pública – Municípios, Secretarias,
órgãos fiscalizadores ou licenciadores, tabelionatos, cartórios, órgãos
ambientais, entre outros.

EXEMPLOS DE CONDUTAS A SEREM SEGUIDAS:
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• As comunicações da CODECA com os Órgãos Governamentais,
incluindo o Agente Regulador, só devem ser realizadas pelos administradores ou por um representante designado pela Diretoria;
• A pessoa designada deve colaborar e ser diligente no atendimento
às exigências de quaisquer órgãos reguladores;
• Abster-se de manifestar opinião sobre atos de agentes públicos, ou
mesmo de fazer comentários de natureza política, quando estiver
representando publicamente a CODECA.

tar os princípios, as tradições e as necessidades das
comunidades em que a CODECA atua.

EXEMPLOS DE CONDUTAS A SEREM SEGUIDAS:
• Conhecer as necessidades das comunidades locais e
regionais onde a CODECA atua;
• Prover, de forma individual ou coletiva, ações educativas voltadas para a orientação e o conhecimento das
atividades da CODECA;
• Contribuir para implementação de boas práticas de
responsabilidade social e ambiental, bem como para a
educação e sustentabilidade, no âmbito da Companhia ou na sociedade;
• Estimular parceiros, fornecedores e clientes na
adoção de boas práticas de responsabilidade social e
ambiental.
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RELACIONAMENTO
CONFLITO DE
COM O MEIO
INTERESSES
AMBIENTE

A CODECA preconiza o cumprimento da legislação
ambiental vigente, busca a sustentabilidade, respeita o
ecossistema, promove ações de educação e responsabilidade ambiental.

EXEMPLOS DE CONDUTAS A SEREM SEGUIDAS:
• Utilizar os recursos naturais sem prejuízo ao meio ambiente;
• Ter como compromissos os estabelecidos na Política Ambiental da CODECA;
• Contribuir para implementação de ações de responsabilidade social e ambiental, bem como educação, no âmbito da
Companhia ou na Sociedade;
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• Comprometer-se com as boas práticas estabelecidas no
plano de gerenciamento de resíduos aprovado pelo órgão
competente.

Quando se fala em “conflito de interesses”, é a situação gerada pelo
confronto entre interesses da CODECA e particulares, que possam comprometer ou influenciar de maneira imprópria o desempenho das atividades na Companhia, ou a ela causar prejuízos.

EXEMPLOS DE CONDUTAS A SEREM SEGUIDAS:
• Priorizar os interesses da Companhia no desempenho das atividades laborais, zelando pelo cumprimento deste Código, do Regimento e demais
normas internas, bem como da Legislação pertinente;
• Abster-se da atuação, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados perante a CODECA;
• Não possuir negócios pessoais, participação financeira ou outro tipo de
relacionamento com concorrentes, clientes, fornecedores e parceiros, que
possam interferir ou parecer interferir com a independência de qualquer
decisão tomada em nome da CODECA;
• Utilizar o horário de labor para o desempenho das atividades delegadas
pelo superior hierárquico, sem a prática de atividades paralelas que afetem
o desempenho dentro do expediente, que utilizem ou não a estrutura da
Companhia para fins particulares ou ligadas à concorrência;
• Lealdade com a empresa no tratamento das informações que detenha
posse, não tratando com concorrentes assuntos relativos à vantagem competitiva, tais como: política de preços, termos de contratos, custos, estoques, mercado e planos de produtos e serviços, pesquisas de mercado ou
assemelhados, a não ser quando previamente autorizado por escrito pelos
representantes legais da Companhia.
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13

PRESENTES E
ENTRETERIMENTO

14

Este item contempla as diretrizes a serem seguidas pelos
colaboradores para evitar relações impróprias com clientes,
fornecedores, parceiros de negócios e outros contatos comerciais.

EXEMPLOS DE CONDUTAS A SEREM SEGUIDAS:
• Fornecer brindes, apenas quando autorizados e identificados para divulgação de conteúdo da Companhia e em conformidade com a legislação aplicável;
• Aceitar brindes institucionais apenas quando devidamente
identificados;
• Participar em eventos de caráter técnico, de interesse da
CODECA com o conhecimento e anuência de seu superior
hierárquico, em conformidade com as normas internas da
CODECA e legislação aplicável;
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• Agir com lealdade na condução dos negócios da Companhia, sem receber ou fornecer pagamentos impróprios, nem
aceitar convites de caráter pessoal (hospedagens, viagens e
outros) sob a justificativa de patrocínios não oficiais.

INFORMAÇÕES
DA COMPANHIA

A CODECA preza pela transparência e preservação das suas informações, assegurando que as comunicações e relatórios apresentem informações claras, completas e pertinentes aos controles e normas internas e legais,
observando a confidencialidade em relação aos negócios, clientes, concorrentes e fornecedores.
As informações consideradas estratégicas, sigilosas e confidenciais
serão gravadas pelas chefias competentes, e comunicadas aos colaboradores
que, pela natureza do cargo, tenham acesso direto ao seu conteúdo.

EXEMPLOS DE CONDUTAS A SEREM SEGUIDAS:
• Zelar para que as informações estratégicas, sigilosas e confidenciais
fiquem devidamente protegidas e não possam ser acessadas por pessoas não autorizadas;
• Denunciar qualquer tipo de vazamento de informações estratégicas,
sigilosas ou confidenciais;
• Garantir que os registros da Companhia sejam realizados de forma
correta, completa, pontual e transparente, bem como mantê-los em
conformidade com os prazos legais vigentes;
• Descartar documentos oficiais apenas com prévia autorização da
chefia competente;
• Os documentos (contratos, registros financeiros e contábeis, programas, planos, projetos, procedimentos, entre outros) são de propriedade
da Companhia e não podem ser utilizados fora da CODECA ou divulgados, a não ser que devidamente autorizados para publicação ou por
exigência legal.
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15

USO DOS BENS
DA COMPANHIA

A CODECA preza pela utilização íntegra e honesta dos seus bens, para
que seu uso obedeça ao objetivo de atender aos interesses da Companhia. Os
bens de propriedade da CODECA somente devem ser utilizados para atividades institucionais e regulares da empresa.

EXEMPLOS DE CONDUTAS A SEREM SEGUIDAS:
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• Proteger os bens contra furto, abuso ou uso não autorizado, comunicando
imediatamente eventuais perdas, furtos ou seu uso irregular;
• Usar os bens da Companhia com zelo e eficiência, evitando o desperdício
e a utilização fora dos procedimentos internos estabelecidos;
• Utilizar os bens para atividades de interesse da Companhia;
• Zelar pela propriedade intelectual da Companhia, tais como: ideias, tecnologias, metodologias, programas, planos, projetos, procedimentos e outras
informações desenvolvidas ou obtidas pela CODECA, garantindo a confidencialidade dos conhecimentos técnicos, salvo nos casos de intercâmbios
técnicos e benchmarks previamente autorizados pela administração, tendo
em vista os interesses da Companhia;
• Utilizar os bens da Companhia com bom senso, sem afixação de símbolos,
signos ou outros adornos que possam prejudicar a padronização de identificação dos bens adotada pela mesma, ressalvado o uso moderado e autorizado pela chefia competente.
• Zelar pelos bens da CODECA, dos quais detenha a posse para o exercício
da atividade laboral, não se apropriando ou utilizando sem justa causa para
benefício próprio ou de terceiros;
• Proteger o acesso de pessoas não autorizadas aos sistemas informatizados
da Companhia, o que inclui abstenção de instalação ou uso de programas nos
computadores da Companhia que não tenham sido autorizados pela área
competente.
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INSTÂNCIA INTERNA RESPONSÁVEL
PELA ATUALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
CONDUTA E INTEGRIDADE
Compete à Diretoria a responsabilidade pela aplicação e atualização do presente Código, cabendo ao Comitê de Conduta e Integridade auxiliar a Direção da Companhia, nos limites das suas atribuições.
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SANÇÕES PARA A VIOLAÇÃO DAS REGRAS
PREVISTAS NO CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE
Os administradores, membros de Conselhos e Comitês, empregados
da CODECA e colaboradores em geral, sujeitam-se à responsabilidade civil,
penal e administrativa, pela violação das regras previstas no Código de
Conduta e Integridade.
É responsabilidade de todos os administradores, membros de Conselhos e Comitês e empregados 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.
As denúncias de possíveis infrações ao Código de conduta e Integridade serão processadas pelo Comitê competente e encaminhadas para
Direção que definirá as sanções cabíveis para cada caso.
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CANAL DE DENÚNCIA

Denunciar as infrações ao Código de Conduta e Integridade é um
dever de todos os administradores, membros de Conselhos e Comitês, empregados e colaboradores da CODECA.
As denúncias podem ser feitas no sítio eletrônico da CODECA
(www.codeca.com.br).
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PROTEÇÃO DAS PARTES ENVOLVIDAS
CONTRA RETALIAÇÃO
A CODECA repudia qualquer discriminação ou retaliação
contra os empregados e colaboradores por terem, de boa-fé, comunicado transgressões ou suspeitas de transgressões, comprometendo-se a não praticar ações neste sentido. Compromete-se também, a
manter sigilo e confidencialidade sobre o autor do relato, o denunciado e aqueles que participarem da investigação sobre a violação
relatada.
Administradores, membros de Conselhos e Comitês, empregados e colaboradores da Companhia que promoverem qualquer ato de
retaliação ou discriminação contra autor de denúncia de infração ao
Código de Conduta e Integridade serão responsabilizados, garantido
o contraditório e ampla defesa.
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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, e
todos são responsáveis por sua aplicação no cotidiano profissional.
A assinatura do Termo de Compromisso em anexo a este
documento reflete a expressão do conhecimento de seu conteúdo, a
concordância com o cumprimento das regras e o comprometimento para garantir à CODECA o nível de excelência perseguido.
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ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO
Declaro que recebi, li e compreendi o Código de
Conduta e Integridade da CODECA e concordo
com as regras e orientações nele contidas, assumindo o compromisso de cumpri-las nas minhas atividades profissionais.
Todas as atualizações julgadas necessárias pela
CODECA serão automaticamente incorporadas ao
Presente Código de Conduta e Integridade e estarão
disponíveis para consulta no site da Companhia.

Nome:______________________________________
Matrícula: _________________
Data: ____/____/______
Assinatura: _________________________________

A N O TA Ç Õ E S

