Capa_Cod_EticaConduta.pdf

1

28/03/2022

16:40

®

C

M

CM

MY

CY

CMY

K

https://www.freepik.com/vectors/background">Background vector created by upklyak - www.freepik.com</a>

Y

CÓDIGO de ÉTICA e CONDUTA
Aprovado em Assembleia pelo
Conselho de Administração – Set/2021

Capa_Cod_EticaConduta.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2

28/03/2022

16:40

CodigoEtica_Conduta.pdf

1

28/03/2022

16:43

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CÓDIGO de ÉTICA
e CONDUTA

CodigoEtica_Conduta.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2

28/03/2022

16:43

CodigoEtica_Conduta.pdf

3

28/03/2022

16:43

Mensagem Inicial
Aos Colaboradores, Parceiros e Fornecedores;
Este Código de Ética e Conduta, foi aprovado pelo Conselho de
Administração e elaborado pela Diretoria para que todos tenhamos
um norte em nossos atos, permitindo que sigamos as normas, ações
para um trabalho lúdico, de responsabilidade, ética e respeito ao
próximo. Que nossos valores sejam seguido e repassados a todos os
seguimentos que atuamos.

C

M

Y

CM

Nossas ações sempre pautadas na integridade e na humanização, nos
tornam uma entidade filantrópica mais íntegra e responsável, pois
prestamos serviços na Área da Saúde, Educação e Assistência Social.
O Nosso slagan é “todos pelo mesmo ideal”, o que significa que
estamos alinhados e preparados dentro de uma estrutura de
Governança Corporativa séria e comprometida com o Estado e
principalemnte, com o Cidadão.
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K

Vamos divulgar nossas ações e comprometimento com o serviço
público, oferecendo transparência, legitimidade, capacidade e
governança. Nossa responsabilidade vai além de governos, nossa
missão é com a população assistida pelo Sistema Único de Saúde
Brasileiro.
Hoje, estamos dando um pequeno passo ao rumo ao aprendizado
coletivo e constante, com espírito ético e responsável. Desenvolvendo e semeando importantes valores para que possamos transformar
nosso trabalho em propósito e nosso propósito em missão.
O rigoroso respeito e dedicação às normas deste Código de Ética e
Conduta deverá ser nosso compromisso permanente e honroso para
que possamos levar a diante o Nome do Instituto Saúde Educar
ao patamar
de uma instituição de respeito, princípios e
principalmente de pessoas comprometidas com o próximo.
Marco Antônio Barreto - Diretor Institucional
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Os Pilares que sustentam
nossos princípios
Missão:
Prestar serviços de qualidade e desenvolver soluções e projetos
voltados à saúde e a educação, que auxiliem e apoiem pessoas
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carentes e em grau de vulnerabilidade social.

Visão:
Alcançar um nível de excelência em nossas atividades como
gestores de Saúde e Educação.

Valores:
√ Imparcialidade
√ Respeito e Dignidade
√ Compromisso Social
√ Qualidade na Gestão
√ Empreendendorismo
√ Sinergia
√ Ética e Transparência
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APLICAÇÃO do CÓDIGO
O Código está permanentemente de acordo com os nossos
princípios, missão, visão e valores. Serve como guia moral para
nossas ações cotidianas para agirmos de acordo com os valores
morais e as Leis que regem uma sociedade livre e autônoma.
Este Código se aplica a todos os seus colaboradores, diretores,
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médicos, alunos, prestadores de serviço, voluntários, fornecedores
e todas as pessoas que atuam de forma direto ou indiretamente
nesta instituição.
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CONFORMIDADES LEGAIS - REGULAMENTOS EXTERNOS,
CÓDIGOS, NORMAS E PROCEDIMENTOS INTERNOS
O Instituto Saúde Educar, cumpre todas as Leis e Regulamentos
vigentes; Leis Federais, Estaduais, Municipais das regiões onde atua
e em todos território nacional.
É de suma importância que todos os envolvidos, fornecedores,
C

colaboradores, prestadores de serviço, dirigentes e voluntários,

M

conheçam e compreendam este código.
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Todos devem ler e assinar o Termo de Adesão, cientes de seu teor, no
ingresso às sua atividades no Instituto Saúde Educar.

CMY

K

As diretrizes descritas neste código, NÃO SÃO NEGOCIÁVEIS, devendo
ser compreendida por todos, no desempenho de suas funções,
e em todos os Contratos e Unidades administradas pelo Instituto
Saúde Educar.
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COMITE de ÉTICA E CONDUTA
O Comitê de Ética e Conduta do Instituto Saúde Educar, é composto
por representantes do Conselho de Administração e funcionários.
Tem como missão a gestão do Código de Ética e Conduta. É de
responsabiliade, divulgar, assegurar e socializar a compreensão
deste código.
C

M

Suas atribuições, ratificações, zeladoria e publicidade são de
responsabilidade desse comitê.
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O Comitê tem como pilar, garantir o comprimento das normas e
suas aplicações, bem como suas ocorrências legais.
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Se uma lei local entra em conflito com o Código de Ética e Conduta
do Instituto Saúde Educar, seguimos a Lei. Em contraposição, se
uma prática comercial local entra em conflito com o nosso Código,
seguimos o Código.
Na dúvida, entre em contato com o Comitê para orientações.
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CONTROLES e FRAUDES
É de responsabilidade de todos zelar pela integridade do Instituto
Saúde Educar e seus ativos.
A fraude de acordo com nosso Código Penal, artigo 171, Cap. VI é um
crime, “obeter, para si ou para outrem, vantagens ilícitas, em prejuízo
alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, madiante artifício, ardil
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ou qualquer meio fraudulento”.
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RELACIONAMENTO COM COLABORADORES
A base de toda sociedade livre e moderada é o respeito. O relacionamento entre colegas de trabalho estão pautados no respeito,
cordialidade e gentileza.
É indispensável mantermos um ambiente de trabalho harmonioso,
C

livre de assédio e discriminação de cor, raça, credo, religião, opção

M

sexual, idade, pessoa com deficiência, nacionalidade, ascedência,

Y

estado civil, orientação sexual, convicção política e ideologia ou

CM

qualquer outro motivo.

MY

CY

CMY

Devemos evitar desvios de conduta e confrontos que coloque em
xeque nossa harmonia no ambiente de trabalho.

K

Não serão tolerados atitudes grosseiras, agressões físicas ou verbais,
humilhações ou qualquer outra prática, explicita ou velada, qualquer
tipo de assédio ou exposições comprometedoras.

Estas práticas NÃO serão aceitas no Instituto Saúde Educar.
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RELACIONAMENTO COM OS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS
e PODER PÚBLICO
O Instituto Saúde Educar, busca sempre o desenvolvimento de
um bom relacionamento com todas as esferas do Poder Público,
respeitando sempre a Lei, normas e regulamentos.

C

É terminantemente proibido, prometer, oferecer ou dar, direta ou

M

indiretamente a qualquer agente público ou a terceira pessoa a ele

Y

relacionada ou representada, qualquer tipo de vantagem indevida

CM

(presentes, doações, dinheiro, viagens, diversão ou qualquer valor).

MY

CY

Entende-se por agente público, qualquer pessoa que exerça cargo

CMY

público ou função pública em entidade estatal. Esse conjunto se

K

aplica a servidores das esferas federais, estaduais e municipais e dos
poderes da república; executivo, legislativo e judiciário.
Integra ainda esse grupo, funcionários e servidores de empresas
controladas pelo governo. Empresas prestadoras de serviços,
representações diplomáticas de país estrangeiro e organizações
públicas internacionais) etc.
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POSTURA JUNTO AO PODER PÚBLICO e PRIVADO
O Instituto Saúde Educar, mantém/manterá convênios e contratos
com a administração pública federal, estadual e municipal. Por este
motivo, zelamos pela imagem íntegra, pela Lei que nos norteia,
nosso porto seguro de nossas ações.

C

Todas as dúvidas, questionamentos e ações, podem ser direcionadas

M

ao Departamento Jurídico ou ao Comitê de Ética e Conduta, o qual

Y

estará apto a dar todas assessoria e respostas necessárias.

CM

MY

Temos como um dos principais comprometimento, o combate a

CY

corrupção. Compromisso que firmamos com todos. É proibido aos

CMY

colaboradores, funcionários, dirigentes, associados, fornecedores e

K

voluntários, agirem em nome do Instituto Saúde Educar para
praticarem qualquer forma de fraude, corrupção, suborno ou
sonegação.
Não são permitidos pagamentos para facilitar ou dar provimento a
qualquer favor junto à orgãos públicos e seus representante.
Toda tratativa com o ente público e seus agentes serão feitas na
presença de no mínimo 2 representantes legais do Instituto Saúde
Educar e atestado pelos diretores Institucional, administrativo e
jurídico.

CodigoEtica_Conduta.pdf

12

28/03/2022

16:43

RELAÇÃO COM O VOLUNTARIADO
O VOLUNTÁRIO, é uma peça importante dentro desse mecanismo
social. Um agente integrador, comunicativo, alerta e apaixonado por
pessoas. Um agente transformador motivado por valores nobres,
trabalho, talento e principalmente amor ao próximo.

C

Os voluntários do Instituto Saúde Educar, devem cumprir as normas
estabelecidas neste manual.
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O trabalho voluntário não será remunerado. Uma doação voluntária
de suas habilidades, capacidades e principalmente tempo, serão
empregados neste propósito.
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K

Estabelecer uma comunicação direta com as áreas da atividade
escolhida, as pessoas e a cumunidade carente. Um elo de amizade e
comprometimento se faz presente e harmonioso.
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RELACIONAMENTO AFETIVO DENTRO DO AMBIENTE DE
TRABALHO
Decisões da justiça do trabalho, recomendam que os funcionários
devem se atentar ao comportamento dentro do ambiente de
trabalho, evitando beijos, abraços, relações sexuais ou brigas.
Considerado como condutas impróprias que podem levar à
C

demissão por justa causa, e não podem negligenciar ao trabalho em

M

prol do romance no horário comercial. Ou seja, a descrição, o

Y

profissionalismo e o bom senso deve prevalencer, separando o

CM

trabalho e o relacionamento, esse comportamento é a chave para

MY

evitar problemas no trabalho.

CY

CMY

Quando um relacionamento entre funcionários se inicia, deve-se

K

comunicar imediatamente ao gestor da área de departamento
pessoal. Caso já o tivesse antes da contratação, deveria ter comunicado no processo de contratação.
Para evitar qualquer tipo de favorecimento, constrangimento ou
conflito, situações de desconforto, fica definido que; não pode
haver relação de liderança e/ou subordinação direta ou indireta
entre os funcionários. Não é permitido que atuem na mesma área e
subordinados ao mesmo gestor.

O Departamento Pessoal pode orientá-lo e auxiliá-los !
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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO e CONFIABILIDADE
Os funcionarios, colaboradores, voluntários, devem mater sigilo
sobre as informações confidenciais do Instituto Saúde Educar, ou a
qualquer pessoa ou instituição.
Considere-se como informação confidencial os dados e informações
C

de clientes, parceiros, pacientes, estudantes, idosos, etc). Dados

M

técnicos, comerciais e sobre serviços, bem como estratégias

Y

comerciais, orçamentos e planejamento, resultados de pesquisas,

CM

dados financeiro e contábeis.

MY

CY

O Instituto Saúde Educar, valoriza as informações como um bem

CMY

valioso, que deve ser protegido e gerenciado adequadamente, por

K

isso estamos em conformidade com a LGPD - LEI Nº 13.709, DE 14 DE
AGOSTO DE 2018. “ Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de
dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou
por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de
proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o
livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.
Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta Lei são de interesse
nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios.
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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO e CONFIABILIDADE
As informações do Instituto Saúde Educar, devem circular em ambientes informatizados seguros, controlados pelo Instituto Saúde Educar.
Não é permitido o uso de equipamentos pessoas para armazenar,
acessar ou transportar informação. Apresentar a área de tecnologia
da informação todo e qualquer equipamento pessoal para que seja
C

M

cadastrado e verificado e se está apto à utilização dentro do ambiente de trabalho.

Y

CM

Não compartilhar senhas e logins, crachás e acessos pessoais aos

MY

sistemas. É proibido utilizar os meios eletrônicos da empresa

CY

(e-mails, telefones, correios de voz e etc) para envio ou recebimento

CMY

de piadas, correntes, e-mail com conteúdo pornográfico, arquivos

K

com anexos de fotos e vídeos com conteúdo particular ou qualquer
outro arquivo com conteúdo particular.
Os computores estão configurados para um ambiente de trabalho
de acordo com as especificações e atribuidções do Instituto Saúde
Educar, ficando expressamente proibido quaquer alteração em sua
configuração. Os recursos e equipamentos usados na atividade
profissional, são de propriedade do Instituto Saúde Educar e devem
ser utilziados para o uso exclusivo do seu interesse. Assim sendo,
o Instituto Saúde Educar se reserva o direito de acessar, gravar ou
monitorar quaisquer dos seus meios eletrônicos.
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PROPRIEDADE INTELECTUAL e USO DA MARCA
As informações geradas pelo Instituto Saúde Educar, bem como
materiais criativos, propaganda, processos e demais documentos,
são de uso exclusivo e sua utilização precisa de uma autorização
prévia e expressa pela área de marketing ou diretoria executiva.

C

M
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CM

Os materiais gerados, produzidos, desenvolvidos dentro do Instituto
Saúde Educar, ficará sob seu domínio e como propriedade intelectual, mesmo após o encerramento com qualquer parte interessada. Para
isso os envolvidos cedem os direitos patrimoniais e autorais, salvo se
houver previsão contratual adversa.

MY

CY

CMY

K

É compromisso de todos evitar publicações relacionadas ao dia a dia
do Instituto Saúde Educar e suas rotinas de trabalho na internet ou
em qualquer meio eletrônico, mídias e redes sociais.
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GESTÃO DO CÓDIGO de ÉTICA e CONDUTA
É de responsabilidade e dever de todas as partes interessadas, a zelar
e colocar em prática as diretrizes que norteiam este Código de Ética
e Conduta.
O Comitê foi criado para fortalecer e reforçar a aplicação do Código,
C

assegurar a confiabilidade e segurança para todos. As informações

M

trazidas pelos nossos canais de comunicação ou pelas áreas

Y

correspondentes, serão tratados com clareza, justiça, empenho e

CM

principalmente com sensibilidade.

MY

CY

CMY

O Comitê julgará com imparcialidade, porém, com ética e respeito
os assuntos trazido à comissão.

K

O Departamento Pessoal, juntamente com a área de Compliance,
são responsáveis em desenvolver e aplicar um plano de comunicação e treinamento dos temas do Código. Será instrumento
obrigatório na admissão de colaboradores e voluntários com termo
de ciência assinado, sob responsabildiade do Departamento Pessoal
e Compliance.
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ENCAMINHAMENTO DE DENÚNCIAS - CANAL ABERTO
www. institutosaudeeducar.org.br/governanca/denuncia
• comitecodigoetica@institutosaudeeducar.org.br
• carta formal endereçada ao Comitê ou Compliance
Ao detectar qualquer infração ao presente Código de Ética e
Consuta, deverá por meios dos Canais de Comunicação, expressar as
C

suas dúvidas, preocupações e suas denúncias.

M

Y

Todas as denúncias devem ser precisas e verdadeiras, além de serem

CM

acompanhadas, sempre que possível, de evidências, fatos e dados

MY

concretos. Os relatos devem ser claros e com maior detalhamento

CY

possível, para que o processo de averiguações seja eficiente.

CMY

K

O Instituto Saúde Educar, assegura a confiabilidade da identidade do
denunciante, exceto, nos casos em que as partes concordem na
revelação dos envolvidos para uma melhor investigação e nos
procedimentos judicais sebsequentes.

MEDIDAS DISCIPLINARES
As medidas disciplinares serão aplicadas, baseadas na gravidade
e/ou reincidência da violação, que podem ser:
• Advertência verbal ou por escrito;
• Suspensão
• Demissão com ou sem justa causa.
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TERMO DE RECEBIMENTO E CONHECIMENTO DO
Código de Ética e Conduta
Declaro que recebi o Código de Ética e Conduta do Instituto Saúde
Educar, e estou ciente do seu teor, o qual será aplicado no exercício
das minhas funções. Comprometo a ler e a seguir todas as
disposições deste Código, zelando pelos princípios e valores desta
C

Instituição.

M

Y

Declaro que informarei imediatamente ao meu Gestor e/ou a Área

CM

do Departamento Pessoal e Compliance, caso tenha conhecimento

MY

de alguma violação a este Código.

CY

CMY

K

Local de Trabalho: __________________________________________
__________________________________________________________
Nome Completo: ___________________________________________
__________________________________________________________
CPF nº ______________________ RG nº ________________________
Local e Data: _______________________________________________
Assinatura: ________________________________________________
Este termo deve ser preenchido, assinado e destacado e enviado ou entregue
para a Área de Gestão de Pessoas/Compliance para que seja arquivada no
prontuário do funcionário.
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