


 





 

Código de Conduta 
Corporativo 

Leading with Science® 

ç



  

Código de Conduta Corporativo da Tetra Tech  Índice  



Índice 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Código de Conduta Corporativo da Tetra Tech  Índice  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





  

Código de Conduta Corporativo da Tetra Tech  



Seção 1: Introdução 

 

























Seção 2: O Vínculo Empregatício com a Tetra Tech 

2.1 Relações Mútuas  


























  

Código de Conduta Corporativo da Tetra Tech  



2.2 Desenvolvimento dos Funcionários








2.3 Não Discriminação e Assédio Sexual 






































2.4 Saúde e Segurança 


















  

Código de Conduta Corporativo da Tetra Tech  









 



 

 

 



 



 





 



 



 



 



 

 





 













2.5 Substâncias Controladas e Tóxicos 








  

Código de Conduta Corporativo da Tetra Tech  









2.6 Conflito de Interesses 
























2.7 Alegações de Conduta Ilícita 














2.8 Informações Confidenciais e Proprietárias e Privacidade  












 





  

Código de Conduta Corporativo da Tetra Tech  









2.9 Recursos Tecnológicos 








 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 



 

















  

Código de Conduta Corporativo da Tetra Tech  

























2.10 Contato com a Mídia e Relações Públicas 












2.11 Redes Sociais 




















2.12 Informações Privilegiadas 






  

Código de Conduta Corporativo da Tetra Tech  



























2.13 Declaração de Combate a Escravidão e Tráfico Humano 














2.14 Sustentabilidade Ambiental 










  









  

Código de Conduta Corporativo da Tetra Tech  



Seção 3: Realização de Negócios Globais 

3.1 Relações com Clientes 






3.2 Relações com Fornecedores 




















3.3 Informações Proprietárias de Terceiros 
















3.4 Presentes, Refeições e Entretenimento 












  

Código de Conduta Corporativo da Tetra Tech  

















































 



 





 



 







  

Código de Conduta Corporativo da Tetra Tech  



 











 





 









 







 

 







 



 



 



 





3.5 Pagamentos Indevidos 










  

Código de Conduta Corporativo da Tetra Tech  



3.6 Registros Precisos e Emissão de Relatórios
































3.7 Contribuições Políticas 


















3.8 Conformidade Legal 












  

Código de Conduta Corporativo da Tetra Tech  



  







3.9 Legislação Antitruste 




























3.10 Comércio Exterior: Legislação de Combate à Corrupção 


























  

Código de Conduta Corporativo da Tetra Tech  









































3.11 Comércio Exterior: Leis de Exportação, Importação e Sanções 






























  

Código de Conduta Corporativo da Tetra Tech  









Seção 4: Realização de Negócios com o 
Governo Norte-Americano 

4.1 Natureza Especial de Assuntos Governamentais 












4.2 Integridade em Aquisições 












4.3 Negociação de Contratos e Preços 
















  

Código de Conduta Corporativo da Tetra Tech  



4.4 Cumprimento de Contrato










4.5 Terceirização 








4.6 Serviços de Consultoria 












4.7 Registro e Cobrança de Custos 






























  

Código de Conduta Corporativo da Tetra Tech  









4.8 Presentes, Refeições ou Gratificações 












4.9 Propinas 
















Seção 5: Conformidade e Assistência 

5.1 Denúncia de Violações do Código 
























  

Código de Conduta Corporativo da Tetra Tech  



5.2 Denúncia de Violações da Lei
















 





 









 



 









5.3 Denúncias referentes a Contratos do Governo Norte-Americano 






















  

Código de Conduta Corporativo da Tetra Tech  



5.4 Responsabilidades de Conformidade


























































 





  

Código de Conduta Corporativo da Tetra Tech  



 





 



 

















 













 









5.5 Denúncias Falsas 
























  

Código de Conduta Corporativo da Tetra Tech  



5.6 Discernimento Individual










Seção 6: Como Expor Preocupações 





 

 

 

  

 





 










