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O 
Código de Ética da Fundação Agência das Bacias 

PCJ foi elaborado com a efetiva participação dos 

colaboradores de diferentes áreas e níveis hierár-

quicos. O documento reflete a cultura comportamental 

adotada na instituição com base em nossas Declarações 

Corporativas (Missão, Visão e Valores). Muito mais que 

cumprir regras, normas e políticas, o Código de Ética con-

templa os princípios desejados de atuação, que devem es-

tar presentes nas relações entre colaboradores, bem como 

com nossos parceiros externos.

Uma organização só é capaz de gerar vínculos sustentá-

veis e de confiança com os diferentes públicos com quem 

se relaciona quando tem uma forte Cultura e princípios de 

Conduta Ética que sejam praticados por todos os que fa-

zem parte dela.

O comportamento ético deve traduzir em atitudes o es-

pírito que permeia nossa organização e ser, no cotidiano, 

parte inseparável de nossa atuação.

É responsabilidade de cada um de nós agir em conformida-

de com este Código de Ética, apurando desvios, prevenindo 

riscos e proporcionando bons exemplos, diariamente. 

Conto com o seu compromisso pessoal para proteger e va-

lorizar a reputação da Fundação Agência das Bacias PCJ. 

Nosso sucesso começa e continua com a atitude de cada 

uma das partes interessadas da Fundação Agência das Ba-

cias PCJ.

Sergio Razera

Código de 
Ética da 
Fundação 
Agência das 
Bacias PCJ

Mensagem Presidente
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CÓDIGO DE ÉTICA

Mensagem Comissão de Ética

E 
ste Código de Ética é a materia-

lização de um longo e intenso 

período de reflexões (em sua 

primeira versão elaborada no ano de 

2018), o qual afirma os valores que 

nortearão as relações que construí-

mos diariamente, firmes no propósi-

to de cumprir com nossa missão de 

executar ações para a implantação 

das políticas de recursos hídricos 

dos Comitês PCJ fornecendo supor-

te técnico, administrativo e de gestão 

financeira.

É também afirmação que fazemos 

para continuarmos atuando em con-

sonância com nossa visão de futuro 

de ser reconhecida pela sociedade 

por sua eficiência e eficácia na cons-

trução de soluções para as políticas 

de recursos hídricos, contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida.

O presente Código de Ética é um pro-

duto da Cultura da Agência das Ba-

cias PCJ. Mais que mero documento 

formal, é fruto do esforço conjunto de 

nossos colaboradores, por isso tem 

força de cultura interna a ser valori-

zada por todos, pois a todos perten-

ce. Neste sentido, buscamos ter em 

primeira instância o reconhecimento 

dos esforços de todos que conosco 

atuam, valorizando os colaborado-

res e parceiros externos, visando a 

promover a equidade e o desenvol-

vimento humano, de forma que, ao 

considera-los como fator estratégico, 

desejamos manter motivação eleva-

da e clima organizacional positivo. 

Reconhecemos o esforço e a dedi-

cação dos colaboradores para com 

a instituição, procurando impulsionar 

a autoconfiança do profissional, ele-

vando a sua autoestima e ajudando a 

construir e atingir nossa visão de fu-

turo.

Este Código de Ética é, e sempre 

será, um documento incompleto, pois 

compreendemos que as relações hu-

manas não param de se desenvolver 

e novos desafios e demandas sempre 

surgirão e serão alvo de novas refle-

xões – e que isso afeta diretamente 

este texto (e as ações que ele procu-

ra valorar), momentaneamente, cons-

tituído, levando-nos a sempre buscar 

aprimorá-lo. 

Portanto, para nós da Agência das 

Bacias PCJ, ética é a reflexão sobre 

nossa conduta cotidiana; é, também, 

a ação empreendida a partir destas 

reflexões – assim, buscamos sempre 

agir eticamente. Entendemos que há 

uma inseparabilidade de ética pesso-

al e a do ambiente profissional.

O presente Código de Ética é um 

documento afirmativo, o qual busca 

sempre trabalhar nossos valores em 

seu aspecto propositivo e não de res-

trição ou de proibições.

A Comissão de Ética 
Ivens de Oliveira

Kátia Rossi Gotardi Piccin 
Laïs Maria Spinelli 

Juliana Prado Guilmo
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Introdução
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CÓDIGO DE ÉTICA

O objetivo principal deste Código de Ética é apresentar 

os valores da Fundação Agência das Bacias PCJ e nossas 

principais expectativas quanto ao cumprimento de ações 

e de relações baseadas em tais valores.

Este documento está estruturado em três principais partes:

1. Seção de Declaração dos Valores, a qual apresenta 

os principais valores que condicionam todas as nos-

sas ações e relações, tanto internas, quanto externas;

2. Seção de afirmação de nossa expectativa quanto às 

relações que cultivamos com todos os nossos cola-

boradores e parceiros externos;

3. Seção de Gestão do Código de Ética e de apresen-

tação do Comitê de Ética. 

Esperamos o comprometimento de todos com o presente 

Código e os valores aqui afirmados, sendo que a ‘aplica-

ção’ do Código de Ética atinge a todos, tanto no âmbito 

interno, com nossos colaboradores (funcionários, estagi-

ários, terceirizados), quanto no externo, com nossos par-

ceiros externos, comunidade, bem como, o ambiente no 

qual atuamos.

Em nossa atuação, temos o comprometimento com os Co-

mitês PCJ diante de suas deliberações, promovendo ações 

que contribuam para a gestão dos recursos hídricos.

A Agência assume voluntariamente o compromisso pe-

rante ao Pacto Global, iniciativa global que busca fornecer 

diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e 

da cidadania, por meio de lideranças corporativas compro-

metidas e inovadoras.

VALORES DO NOSSO CÓDIGO DE ÉTICA

A Agência das Bacias PCJ, partindo dos valores afirmados 

em suas Declarações Corporativas, buscou refletir sobre 

quais valores devem ser capitais a todas as suas práticas. 

Estes são as premissas que norteiam nossas atitudes e 

posturas. Da mesma maneira, servem de orientação para 

todas nossas tomadas de decisão em todos os âmbitos de 

nossa atuação e relações com nossos colaboradores e par-

ceiros externos.

Introdução
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NOSSOS VALORES:

• Comprometimento: Atuamos honrando todos os 

nossos compromissos com responsabilidade, dedica-

ção e empenho, a fim de cumprir com os objetivos 

propostos. 

• Transparência e integridade: Agimos com transpa-

rência em todas as ações por nós desenvolvidas, para 

que essas sejam realizadas e divulgadas de forma 

clara, confiável, acessível e pública aos mais diversos 

atores com quem nos relacionamos. Da mesma ma-

neira, atuamos com integridade em todas as nossas 

relações internas e externas, mantendo a conduta 

ética, honesta, educada e respeitosa. 

• Integração e Cooperação: Realizamos todas as nos-

sas ações de maneira integrada e cooperativa, culti-

vando o mútuo respeito nos relacionamentos inter-

pessoais com todos os colaboradores e nas relações 

entre as equipes, bem como promovendo o diálogo 

descentralizado e participativo com diversos agentes 

externos, pois juntos somos mais fortes e sabemos 

que, ao agirmos em conjunto, temos maior possibili-

dade de superar os desafios que nos são apresenta-

dos e alcançar os objetivos propostos. 

• Empreendedorismo: Empreendemos nossas ações 

na busca constante de aperfeiçoamento, apresen-

tando soluções inovadoras e responsáveis para de-

sempenhar as atribuições que nos são conferidas, de 

maneira eficiente e eficaz, com criatividade e adap-

tabilidade, de modo a fazer a diferença na gestão de 

recursos hídricos.

• Excelência em gestão: Pautamos a gestão da 

Agência das Bacias PCJ na realização constante 

de autoavaliação, na busca e promoção da sus-

tentabilidade corporativa e do aprimoramento de 

nossas relações nos âmbitos sociais, econômicos e 

ambientais, visando a garantir melhoria contínua, 

para consolidarmo-nos como modelo de Agência 

de Bacias, a fim de gerar valores que contribuam 
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CÓDIGO DE ÉTICA

com o bem-estar da sociedade e do cuidado para 

com os recursos hídricos.

• Ética contra todas as formas de discriminação, 

preconceito, assédio e violência: Entendemos to-

dos os seres humanos como igualmente legítimos 

e dignos de respeito integral em sua existência. A 

Agência das Bacias PCJ tem postura afirmativa no 

sentido da valorização da diversidade de seus co-

laboradores e parceiros. Assim, repudiamos quais-

quer atos que tenham como manifestação as mais 

variadas formas de discriminação, preconceito, as-

sédio ou violência. Veementemente, dizemos não 

a todas as formas de racismo, sexismo, assédio e 

outras mazelas que degradem as relações humanas, 

colocando quaisquer pessoas ou grupos em condi-

ção de inferioridade. Em par com esta ação, a Agên-

cia também afirma que trabalha de maneira a não 

garantir privilégios a quaisquer pessoas em quais-

quer posições que ocupem.

RELACIONAMENTOS COM DIVERSOS 
PÚBLICOS: ATRIBUIÇÕES GERAIS

As atribuições gerais abaixo elencadas têm por objetivo 

servir de base para orientar as atitudes e comportamen-

tos de nossos colaboradores, independentemente de nível 

hierárquico, nas relações com os seus diferentes públicos. 

Reiteramos que desejamos reciprocidade por parte de to-

dos os envolvidos nas diversas relações que vivemos para 

que possamos levar a bom termo nossa missão, valores e 

visão de futuro.

• Órgãos de Governo: Cultivamos o diálogo com os 

parceiros do segmento de órgãos de governo, que 

atuam nas esferas federal, estadual e municipal. Bus-

camos manter nossos relacionamentos de forma 

transparente e de mútuo respeito para que, juntos, 

possamos aprimorar a gestão de recursos hídricos. 

Dessa forma, nosso foco é garantir um relaciona-

mento próximo com ações integradas e benéficas 

a todos, seguindo a legislação vigente, as políticas 
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deliberadas pelos Comitês PCJ, respeitando a par-

ticipação do Governo do Estado de São Paulo, dos 

Municípios pertencentes às bacias PCJ e nosso con-

trato de gestão com a Agência Nacional das Águas 

– ANA; bem como outros Estados que se envolvam 

com a instituição de forma direta ou indireta.

• Ministério Público: Prezamos por nosso relacio-

namento com o Ministério Público, principalmen-

te pela conduta íntegra e transparente, o trabalho 

com responsabilidade na prestação de informa-

ções e no atendimento às solicitações, de forma 

cooperativa e dialogada, em conformidade com os 

prazos estabelecidos.

• Órgãos de controle externo: Pautamos nossa relação 

com os órgãos de controle externo pelo atendimento 

às suas solicitações de forma responsável, objetiva e 

clara e comprometida com a legislação, visando ao 

melhor uso dos recursos públicos empregados.

• Sociedade civil: Todas as ações da Agência das Ba-

cias PCJ são em prol da melhoria da qualidade de 

vida da Sociedade Civil. Estas ações são relaciona-

das à gestão de recursos hídricos. Assim, procura-

mos contribuir para a promoção do desenvolvimen-

to econômico e social das bacias PCJ. Buscamos 

atuar com parceiros, contribuindo com financia-

mentos e contratações de estudos, projetos e obras, 

visando à conservação, preservação, recuperação e 

o uso racional da água nas bacias PCJ. Neste senti-

do, primamos por uma conduta cooperativa e inte-

grada, transparente e acessível, para que possamos 

conquistar e manter o devido reconhecimento com 

quem nos relacionamos.

• Usuários de Recursos Hídricos: Prestamos atendi-

mento e contas, de forma eficiente, ágil, transparen-

te e íntegra, aos usuários de recursos hídricos sobre 

as atividades desenvolvidas pela Agência e Comitês 

PCJ, sempre considerando a postura responsável no 

tratamento das informações prestadas referentes às 

solicitações e/ou reclamações feitas, por meio de 



Código de Ética da Fundação Agência das
Bacias Hidrográficas dos Rios PCJ

14

CÓDIGO DE ÉTICA

canais permanentes de comunicação e diálogo com 

tais usuários. 

• Comitês PCJ: Pautamos nosso relacionamento com 

os Comitês PCJ, principalmente, no comprometi-

mento e responsabilidade para com o atendimento 

de suas deliberações. Valorizamos a parceria, cons-

truindo relações duradouras baseadas na confiança, 

integridade e respeito, gerando valores que estejam 

em sintonia com os legítimos interesses dos Comitês 

e da Agência das Bacias PCJ, objetivando, com isso, 

a excelência na gestão dos recursos hídricos nas ba-

cias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

• Fornecedores/prestadores de serviços: Valoriza-

mos o relacionamento com nossos fornecedores e 

prestadores de serviços, com cooperação e respeito, 

de forma íntegra, sempre agindo com transparên-

cia no contato com esses profissionais, por meio da 

construção e manutenção de relacionamentos sóli-

dos. Buscamos fornecedores e prestadores de ser-

viço que operem a partir de valores que dialoguem 

com os descritos neste Código de Ética. Estimulamos 

a concorrência entre nossos fornecedores e presta-

dores de serviços, observando os rigores da Lei de 

Licitações, em especial seus Princípios (legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência). 

Assim, requeremos e prezamos pelo comprometi-

mento de todos com os termos firmados.

• Mídia: Sabemos da importância das mais diversas 

mídias para a comunicação de nossas ações frente 

à sociedade civil e demais parceiros. Tais canais são 

meios fundamentais para a divulgação de nossas ati-

vidades. Para tanto, zelando pela imagem dos Comi-

tês e Agência das Bacias PCJ, prestamos informa-

ções transparentes e com credibilidade, por meio de 

nossa assessoria de comunicação.

• Sistemas de Gerenciamento de Recursos Hídricos: 

Atuamos no acompanhamento e cumprimento das 

deliberações dos conselhos nacional e estaduais de 

recursos hídricos, bem como no compartilhamento 
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de experiências com órgãos gestores, com outras 

agências de bacia, entidades delegatárias e/ou equi-

paradas e com as secretarias executivas de outros 

comitês de bacia. Promovemos comunicação clara 

e participativa com todas as instâncias nacionais e 

estaduais dos Sistemas de Gerenciamento de Re-

cursos Hídricos. Nosso foco está em agir de forma 

transparente, cooperativa e integrada a esses diver-

sos agentes mencionados para que possamos atingir 

e manter a excelência na gestão de recursos hídricos.

• Demais parceiros: Ao desenvolvermos nossas ativi-

dades, lidamos com diferentes públicos. Nestas re-

lações devemos agir de forma ética, transparente e 

de acordo com a legislação vigente. Esperamos de 

todos os que conosco se relacionam o mesmo com-

portamento. Além disso, buscamos o apoio e a co-

operação de organizações internacionais relevantes 

para a implementação e exercício de nossas ações, 

atendendo aos mais altos padrões da ética.

AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ – PESSOAL 
INTERNO:

1. Devemos zelar por nosso público interno, cultivan-

do sempre o respeito como premissa de toda rela-

ção. Reconhecemos e valorizamos a diversidade de 

nossos colaboradores, pautando-nos pela confiança, 

credibilidade, repudiando qualquer tipo de discrimi-

nação e de corrupção.

2. Devemos trabalhar para que nossos colaboradores 

se engajem à nossa missão, focando no diálogo, na 

integração de equipes, no desenvolvimento da moti-

vação e na atualização técnica e profissional do nos-

so corpo de colaboradores, buscando aprimorar as 

condições para a qualidade de vida no trabalho.

3. Os colaboradores (em todos os níveis hierárquicos 

da instituição) devem relacionar-se dentro do mais 

elevado padrão de respeito humano e profissional, 

agindo de forma honesta e justa, com disponibili-

dade e atenção, independentemente do cargo que 

ocupem, função que desempenhem e do tempo de 
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CÓDIGO DE ÉTICA

empresa, buscando, assim, um ambiente organiza-

cional respeitoso e leve, promovendo a isonomia de 

tratamento entre todos, sem distinção de qualquer 

natureza, respeitando as diferenças individuais.

4. No exercício de suas atividades profissionais, todos 

colaboradores devem agir com competência, trans-

parência e respeito, oferecendo sugestões que me-

lhorem a qualidade dos processos e das relações 

organizacionais e que preservem o patrimônio da 

Agência, responsabilizando-se por seu trabalho, exa-

tidão das informações prestadas, pareceres e opini-

ões e buscando constante aperfeiçoamento de suas 

competências e do trabalho em equipe.

GESTÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA – 
SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA 

O Comitê de Ética da Agência das Bacias PCJ é a instância 

consultiva que orienta e aconselha sobre conduta ética nas 

ações e relações da Instituição e, quando for necessário, 

recebe, analisa e apura denúncias sobre matérias pertinen-

tes. Ao receber qualquer demanda, o Comitê de Ética ana-

lisará a situação e fará os apontamentos necessários. Estes 

serão encaminhados à Diretoria para análise e, de acordo 

com decisão, tomada das devidas providências.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO PARA 
RELATOS, DÚVIDAS, CRÍTICAS, 
SUGESTÕES, DENÚNCIAS E 
RECLAMAÇÕES

Disponibilizamos diversos canais de acesso para que qual-

quer pessoa possa entrar em contato diretamente conos-

co. Com isso, buscamos expressar nosso compromisso 

com o efetivo cumprimento deste Código de Ética. 

Repudiamos a prática da denúncia sem conteúdo, que 

conspire ou tenha fundo de vingança. Toda comunicação 

aqui é valorizada quando o ‘denunciante’ tiver condições 

de apresentar fatos, dados ou situações que possam preju-

dicar a instituição, seus colaboradores ou demais públicos 

de relação.
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Política de sigilo e de não retaliação: O Comitê de Éti-

ca está comprometido em manter o sigilo absoluto, quer 

seja sobre o autor da denúncia, quer seja sobre o seu con-

teúdo. A Fundação Agência das Bacias PCJ, em hipótese 

alguma, admite qualquer tipo de retaliação ou punição 

contra quaisquer pessoas que apresentem críticas, suges-

tões, denúncias ou reclamações pelos canais de acesso 

ao Comitê de Ética.

Sobre o anonimato: o anonimato é aceito para as comu-

nicações com o Comitê de Ética, não obstante, recomen-

damos, fortemente, que as comunicações sejam feitas 

nominalmente. Para o aceite da comunicação, o Comitê 

analisará as demandas e considerará a qualidade e rele-

vância da descrição dos fatos nelas contidos.

Canais: 

1. Pelo Site: pela aba <<<Código de Ética>>>, acessar o 

item <<<Fale conosco>>>

2. Por Correio eletrônico (e-mail) = as comunicações 

poderão ser enviadas ao endereço eletrônico <<co-

mite.etica@agencia.baciaspcj.org.br>>

3. Caixa de recepção de comunicados (sala de lanche) 

– a qual será verificada uma vez por semana.
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P
or fim, uma organização não se faz, a não ser por pes-

soas. E, onde quer que haja pessoas se relacionando, 

ali devem prevalecer os valores éticos que defende-

mos. Agir eticamente é agir de maneira refletida com base 

em nossos valores e, portanto, de maneira aprendente: so-

mos uma organização que aprende e se aprimora em seu 

dia a dia. 

Reiteramos que este documento tem um forte valor cul-

tural interno e que depende do compromisso de todos 

para que possa ser levado à efetividade. Juntos podemos 

construir uma organização forte, sustentável, respeitada e 

reconhecida por aquilo que faz de melhor. Portanto, é no 

dia a dia que as prerrogativas deste código deverão ser 

materializadas em nossas ações. É responsabilidade de to-

dos nós colocarmos em prática o que aqui se apresenta.

A Fundação Agência das Bacias PCJ assume o compro-

misso de levar este Código de Ética à instância de docu-

mento norteador de todas suas ações e relações, explici-

tando a todos nossos colaboradores os valores que tanto 

primamos. O mesmo esperamos de nossos parceiros ex-

ternos: que dialoguem com os valores aqui propostos e 

que conosco se alinhem na busca por atuações éticas e 

responsáveis.

VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE ÉTICA DA 
FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

O Código de Ética da Fundação Agência das Bacias PCJ 

foi aprovado pelas Diretorias da Fundação. Passa, com 

isso, a vigorar a partir da data de sua publicação. Este do-

cumento se aplica de maneira indiscriminada a todos seus 

colaboradores.

Piracicaba, dezembro de 2018.

Considerações finais
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