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CARTA DO PRESIDENTE  

 

 

“O FUTURO DO PAÍS ESTÁ NA CRIANÇA E O FUTURO DA CRIANÇA ESTÁ NA 

ESCOLA”.  

Com essa frase tão querida do Pe. Natale Battezzi (in memorian), idealizador desta 

obra, desejo iniciar dizendo que, a partir de agora, teremos nosso Código de Conduta 

Ética, que está sendo instituído pela OAPNB – OBRAS ASSISTENCIAIS PE. 

NATALE BATTEZZI – em nossas três unidades: Centro de Convivência e Educação 

Infantil Nossa Senhora do Carmo, Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada 

Família, Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência e no 

Projeto Social Crer & Ser, que foi redigido de um modo simples e objetivo, tomando 

como base valores éticos, cristãos, morais e cívicos. 

O presente Código é, portanto, a nossa adesão aos valores e à visão que definem a 

identidade da OAPNB – OBRAS ASSISTENCIAIS PE. NATALE BATTEZZI, tornando-

se, assim, uma instituição ímpar e bastante comprometida com as comunidades do 

Gama e de Santa Maria em todas as suas atividades. Assim nesse espírito de bem 

acolher as nossas crianças e adolescentes, este Código de Conduta Ética se torna único 

na OAPNB, envolvendo sua Diretoria, seus profissionais, fornecedores e parceiros 

para, juntos, servir como um ponto de atuação, estabelecendo um padrão único para 

um relacionamento respeitoso e transparente. 

Assim, todos nós temos o dever de conhecer, observar e defender o seu cumprimento. 

Leia e pratique o que nos pede nosso guia. Fazendo dessa forma, estaremos seguros de 

que os nossos valores éticos e cristãos estarão resguardados e perpetuados.  

 

Antonio Carlos Nogueira Gomes 

Presidente 
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1. ELEMENTOS ESTRUTURANTES 

 

O presente código foi estruturado sobre um conjunto de princípios éticos escolhidos a 

partir de trabalhos desenvolvidos juntos aos profissionais da OAPNB – OBRAS 

ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI, por meio da Pesquisa de Percepção 

especialmente desenvolvida e aplicada para essa finalidade no mês de outubro de 2020, 

somados aos demais valores éticos e cristãos que compõem a missão, a visão e os 

valores da instituição. Para integral aplicação dos princípios emanados deste Código e 

considerando-se que a imagem de uma instituição está intimamente ligada às ações e 

decisões diárias de cada um de seus integrantes, ficam instituídos, a partir da publicação 

deste código, deveres objetivos de ética e conduta, que devem ser observados por todos 

aqueles que compõem a OAPNB e com ela se relacionam diretamente. 

 

2. HISTÓRICO 

 

A OAPNB – OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI foi fundada em 

27 de julho de 1990 e se constitui como pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos e de caráter filantrópico, com prazo indeterminado, de interesse público, que 

atua na promoção de serviços sociais e educacionais em todo o território nacional, em 

especial nas regiões administrativas do Gama e Santa Maria, localizadas no entorno de 

Brasília, Distrito Federal. 

Teve como fundador e principal dirigente o Padre Natale Battezzi (in memorian) que, 

inspirado no ideal de caridade cristã da Campanha da Fraternidade do ano de 1987, que 

teve o lema “Quem acolhe o menor, a mim me acolhe”, fundou três unidades: 

 CCEI Nossa Senhora do Carmo, no Gama, em 28 de julho de 1988; 

 CCEI Sagrada Família, em Santa Maria, no ano de 1996; e, 

 Colégio Maria Mãe da Providência, em Santa Maria, no ano de 2005 e que, no 

ano de 2016, foi transformada em Centro de Convivência e Educação Infantil 

Maria Mãe da Providência.  

 

Para transformar seu sonho em realidade, o fundador buscou a parceria de amigos e 

voluntários da Paróquia São Sebastião do Gama e, com eles, pôde começar a 

constituição de sua obra, que levou, originalmente, o nome de Obras Assistenciais São 

Sebastião.  
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No segmento da Educação Infantil, a instituição tem como objetivo principal promover 

o desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos, complementação da ação da 

família e da comunidade, com atenção para as singularidades de cada ser. As atividades 

socioeducativas, por sua vez, visam contribuir para a superação de situações de 

vulnerabilidade e risco pessoal e social de crianças e suas famílias, garantindo-lhes o 

direito à convivência familiar, sociabilidade e participação na vida comunitária e acesso 

a múltiplas aprendizagens, como cultura, lazer e esporte. Atualmente, a instituição 

atende cerca de 830 crianças através do convênio firmado com a Secretaria de Educação 

do Distrito Federal e outras 200 crianças e adolescentes passarão a ser atendidas através 

do Projeto Social Crer & Ser. 

O Pe. Natale Battezzi, fundador e então Diretor Presidente da mantenedora Obras 

Assistenciais São Sebastião, faleceu no dia 8 de abril de 2014, sendo sucedido pelo 

vice-presidente Sr. Luiz Gonzaga da Silva. Em 1º de janeiro de 2015, foi empossado 

como Presidente o Sr. Antonio Carlos Nogueira Gomes, que permanece à frente da 

instituição até a presente data.  

Após o falecimento de seu fundador, o nome da instituição foi alterado para Obras 

Assistenciais Padre Natale Battezzi, em sua homenagem.  

 

3. ELABORAÇÃO DESTE CÓDIGO 

A elaboração deste Código de Conduta Ética esteve a cargo do Grupo de Trabalho 

constituído por integrantes designados pela Presidência da OAPNB, sob orientação e 

assessoria da Covac Sociedade de Advogados. Os trabalhos tiveram início em outubro 

de 2020 e foram concluídos em junho de 2021.  

 

4. OBJETIVOS 

Este Código de Conduta Ética tem por escopo ressaltar e fortalecer valores da OAPNB, 

sua identidade organizacional e os princípios éticos que orientam a condução de suas 

atividades. Em razão de seu caráter confessional e filantrópico, todas as disposições 

tratadas neste Código estão intimamente ligadas ao compromisso da Instituição de 

formar pessoas éticas, cristãs e capazes de influenciar positivamente a sociedade. O 

Código alinha-se à missão, aos valores e à visão que definem a OAPNB, reforçando sua 

condição de instituição comprometida com a ética e a transparência.  
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 4.1.  Nesse sentido, são objetivos centrais deste código: 

a) Fortalecer a cultura ética da Instituição, elevando o nível de confiança, 

respeito e transparência em todas as suas relações internas e externas; 

b) Administrar, prevenindo, reduzindo ou eliminando conflitos de interesse 

entre pessoas, grupos ou áreas da Instituição; 

c) Ser a base da sustentabilidade moral e o alicerce ético que devem orientar 

e conduzir a gestão e as ações da OAPNB como instituição socialmente 

responsável. 

 

5. ABRANGÊNCIA  

Este Código aplica-se, indistintamente, a todos aqueles que compõem e trabalham pela 

OAPNB e deverá ser observado e cumprido por seu Presidente, membros da Diretoria e 

Coordenação, professores, funcionários em geral, parceiros, fornecedores e prestadores 

de serviços, quando atuando dentro da instituição. Todos esses destinatários devem 

utilizar as disposições previstas neste Código como referencial ético e de conduta a ser 

observada no seu relacionamento com a OAPNB e na condução de suas atividades, em 

qualquer localidade em que a instituição atue. 

 

6. DOS PRINCÍPIOS ÉTICOS APLICÁVEIS:  

 

A estrutura deste código encontra-se alicerçada sobre os princípios éticos a seguir 

identificados, a partir dos quais foram construídos conjuntos de condutas positivas 

(deveres de fazer) e condutas negativas (deveres de não fazer), que devem ser 

observados e cumpridos por todos os destinatários desse código. 

 

6.1. EXCELÊNCIA:  

“Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. 

 A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito”.  

Aristóteles 

 

 

Entendemos por Excelência o conceito que se aplica a tudo o que é executado ou 

desenvolvido com perfeição, o empenho pessoal e profissional que nos faz alcançar 



7 
 

resultados acima das expectativas, aliado a um caráter íntegro e forte. O espírito de 

excelência é que nos motiva à busca constante por padrões superiores de qualidade e 

constante inovação. 

 

6.1.1. Em consonância com esse princípio, constituem condutas positivas ou 

deveres de fazer de todos os destinatários desse código: 

a) Agir com imparcialidade, respeito e cortesia na relação com a Diretoria, 

profissionais, fornecedores e parceiros; 

b) Desempenhar as atribuições de sua função com elevado senso de 

comprometimento, responsabilidade e proatividade; 

c) Exercer suas funções com precisão e nos prazos requeridos; 

d) Desempenhar suas atividades observando os procedimentos e rotinas criadas 

pela instituição ou exigidos por órgãos de regulação;  

e) Reconhecer erros cometidos e adotar os procedimentos adequados para sua 

correção, de forma a evitar a reincidência; 

f) Compartilhar melhores práticas e experiências, procurando sempre a capacitação 

pessoal e coletiva; 

g) Adotar o diálogo e a integridade como os instrumentos mais adequados para a 

integração e valorização de equipes; 

h) Avaliar com prudência os resultados das pesquisas e expectativas de todas as 

partes relacionadas com a instituição; 

i) Realizar atividades e procedimentos de forma adequada, evitando desperdícios 

de recursos;  

j) Fortalecer a cultura ética da instituição, elevando o nível de confiança, respeito e 

transparência em todas as suas relações internas e externas; 

k) Administrar, prevenir, reduzir e/ou eliminar eventuais conflitos de interesse 

entre as pessoas, grupos ou áreas da instituição; 

6.1.2. Atrelados a esses princípios, constituem condutas negativas e, portanto, 

deveres de não fazer: 
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a) Resistir a mudanças que contemplem aperfeiçoamento de métodos, 

processos ou inclusão de pessoas; 

b) Desistir diante de situações difíceis ou de conflitos; 

c) Acreditar que as práticas adotadas pela instituição já são as melhores do 

setor, afastando-se novidades e mudanças. 

 

6.2. COMPROMETIMENTO 

 

 “No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço e à dedicação, 

 não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem-feita ou não faz”. 

 Ayrton Senna 

 

O comprometimento é uma das molas propulsoras do sucesso. Entendemos como 

Comprometimento algo que se configura como essencial na condução dos nossos 

trabalhos, a fim de que possamos apresentar resultados positivos em tudo o que nos 

dispomos a fazer, perante a sociedade e a instituição. É pelo comprometimento que 

alcançamos a excelência em tudo. Sem comprometer-se, torna-se impossível o 

crescimento da instituição.  

 

6.2.1. Em consonância com esse princípio, constituem deveres de fazer de todos os 

destinatários desse código: 

 

a) Atuar de forma comprometida com o próximo, dentro dos objetivos 

institucionais;  

b) Desempenhar as atribuições de sua função com elevado senso de 

comprometimento, responsabilidade e proatividade; 

c) Adotar uma postura colaborativa nas relações de trabalho;  

d) Cooperar, dentro das competências pessoais, para atingir as finalidades sociais 

aplicáveis pela instituição. 

e) Agir de acordo com as leis e normas aplicáveis, internas ou externas; 

f) Manter a neutralidade nos canais oficiais da OAPNB nas redes sociais, sobre 

assuntos de natureza polêmica envolvendo política, religião e questões sociais e 

culturais; 
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g) Zelar pela imagem da OAPNB nas mídias sociais, seguindo orientações da 

Política de Redes Sociais da instituição; 

h) Registrar com precisão, nos prazos requeridos e com o grau de detalhamento 

cabível, as informações relativas às receitas e às despesas de modo a gerar 

relatórios contábeis completos e nos padrões exigidos pela legislação em vigor; 

i) Comprometer-se com o propósito social da instituição, observando os princípios 

que norteiam a atuação da OAPNB. 

 

6.2.2. Atrelados ao princípio do Comprometimento, constituem deveres de não 

fazer: 

a) Tomar decisões baseadas em opiniões pessoais, sem dar valor ao interesse 

da instituição ou da coletividade; 

b) Resistir à implementação de mudanças ou rotinas que contemplem o 

aperfeiçoamento de métodos, processos ou inclusão de pessoas; 

c) Utilizar o nome e/ou a marca da instituição em mídias pessoais de forma 

não autorizada ou envolver o nome da OAPNB em assuntos de natureza 

polêmica ou política; 

d) Utilizar o nome ou o símbolo da instituição para fins particulares, sem 

autorização prévia; 

e) Reter para si informações relevantes, que possam contribuir para o 

desenvolvimento ou funcionamento da instituição; 

f) Utilizar bens, produtos ou o tempo de trabalho devido à instituição para a 

realização de atividades particulares. 

 

6.3. TRANSPARÊNCIA 

 

“Adote o hábito de não fazer e nem dizer nada que não possa ser repetido publicamente. ” 

Johnny De´Carli 

 

Entendemos por Transparência o dever de conceder com clareza e objetividade, de 

forma acessível e precisa, quaisquer dados e informações que sejam relevantes e 
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pertinentes para as ações desenvolvidas pela instituição e para as diferentes partes com 

ela relacionadas. 

 

6.3.1. Em consonância com esse princípio, constituem deveres de fazer de todos os 

destinatários desse código: 

a) Atuar de forma transparente, visando o alcance dos objetivos sociais da 

entidade;  

b) Compartilhar informações autorizadas de interesse coletivo, de forma 

institucionalizada;  

c) Guardar sigilo de informações de que disponha sobre profissionais, alunos, 

parceiros de atividade, somente admitindo sua divulgação a terceiros nos casos 

autorizados pelos próprios titulares ou se requerido por autoridade competente;  

d) Informar às áreas responsáveis acerca de riscos identificados e relacionados com 

a Instituição;  

e) Utilizar, de forma responsável, as ferramentas de comunicação disponíveis, 

redes sociais, mídias e links relacionados com a Instituição;  

f) Contribuir, nas respectivas áreas, com o clima organizacional, promovendo 

sempre a transparência e a comunicação clara e precisa entre os colegas de 

trabalho;  

g) Prestar as informações autorizadas de forma clara, precisa, completa e acessível; 

h) Manter atualizados todos os meios de comunicação interna, a fim de possibilitar 

aos profissionais estarem sempre informados sobre as atividades da 

Organização, suas metas, projetos, oportunidades, campanhas ou promoções em 

andamento e, assim, assegurar maior motivação e participação no esforço 

conjunto. 

i) Agir com respeito aos direitos humanos; 

j) Repudiar e denunciar qualquer forma de assédio sofrido ou tentado dentro do 

ambiente de trabalho ou na relação com qualquer terceiro que atue com a 

instituição; 
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k) Respeitar rigorosamente as leis anticorrupção e antissuborno no relacionamento 

com órgãos públicos e seus agentes, de todas as esferas de poder, incluindo 

funcionários de serviços públicos, membros de partidos políticos e candidatos a 

cargos eletivos. 

l) Pautar todo e qualquer relacionamento da instituição na total transparência e 

legalidade, detalhando, a qualquer tempo, o objeto e objetivo das relações e os 

recursos envolvidos, de modo a não se questionar a finalidade e o destino desses 

recursos. 

m) Condenar e denunciar a oferta de qualquer recurso, monetário ou não, com vistas 

ao cumprimento das obrigações legais de agentes públicos ou apressamento de 

rotinas. 

n) Selecionar parceiros comerciais e fornecedores utilizando critérios transparentes, 

justos e objetivos, que considerem a conformidade técnica e a qualidade como 

critérios objetivos, de modo a não caracterizar favorecimento de qualquer 

espécie. 

6.3.2. Atrelados ao princípio da transparência, constituem deveres de não fazer: 

a) Omitir deliberadamente informações, ainda que negativas, com a finalidade de 

distorcer ou que possam influenciar na compreensão de qualquer assunto 

relacionado à instituição;  

b) Divulgar informações institucionais ou confidenciais sem a devida autorização;  

c) Deixar de compartilhar informações relevantes e necessárias para o 

desenvolvimento de trabalho ou tomada de decisões pelas partes interessadas;  

d) Prestar ou divulgar informações de forma parcial e/ou imprecisa sobre as quais 

tenha o dever de informar;  

e) Fazer uso de informações privilegiadas em benefício próprio ou de terceiros; 

f) Utilizar para fins particulares ou repassar a terceiros informações sobre 

tecnologia, metodologia, processos críticos, fornecedores ou qualquer outro bem 

ou informação pertencente à Entidade, dos quais o colaborador tenha 

conhecimento em função de sua atividade. 
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6.4. INTEGRIDADE 

 

“Integridade é agir corretamente quando ninguém está vendo. Pessoas que têm uma conduta 

reta, independentemente da situação, inspiram respeito e confiança, constroem relações sólidas, 

duradouras e felizes. 

 Fernanda Haskel 

 

 

Entendemos por Integridade a conduta reta, legal e imparcial no agir em relação as 

partes interessadas em conformidade às leis e às normas, pautada na clareza. 

 

6.4.1. Em consonância com esse princípio, constituem deveres de fazer de todos os 

destinatários desse código: 

a) Agir em total conformidade com os regulamentos, políticas, procedimentos 

utilizados e divulgados pela instituição; 

b) Tratar todos com respeito, buscando um ambiente de trabalho harmonioso e 

respeitável;  

c) Preservar o patrimônio da OAPNB, incluindo sua imagem e reputação, 

instalações, equipamentos e materiais, utilizando-os somente para os fins a 

que se destinam;  

d) Atuar de forma proativa e preventiva a fim de evitar todo e qualquer tipo de 

risco à OAPNB;  

e) Informar, pelo canal apropriado, qualquer ordem ou orientação recebida que 

seja contrária às normas desse código ou aos princípios éticos preconizados 

pela instituição;  

f) Reconhecer erros cometidos e comunicar imediatamente ao seu superior 

hierárquico;  

g) Tomar decisões sempre com imparcialidade, isenção, profissionalismo e 

amparo técnico, observando a legislação e as políticas da OAPNB; 

h) Agir com respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente;  

i) Repudiar qualquer forma de assédio;  

j) Zelar pela adequada alocação dos recursos, pelo uso eficiente das instalações 

e dos bens da Instituição e pela plena gestão documental sob sua 

responsabilidade; 
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k) Levar ao conhecimento do Comitê de Ética da instituição situações que 

possam configurar conflitos de interesses ou violação a este Código de 

Conduta Ética; 

l) Exigir de profissionais, parceiros e fornecedores a confidencialidade e sigilo 

no trato de dados pessoais e de informações aos quais venham a ter acesso em 

razão de relacionamento mantido com a instituição; 

m) Rejeitar e denunciar qualquer parceiro ou fornecedor que evidencie qualquer 

indício de utilização de mão-de-obra infantil ou forçada, bem como de 

práticas ilícitas como fraude, suborno ou corrupção; 

n) Exigir de parceiros e terceiros que se relacionam com a instituição, que 

respeitem sua integridade, seus valores e suas normas operacionais. 

 

6.4.2. Atrelados a esses princípios, constituem deveres de não fazer: 

a) Adotar comportamentos nocivos, agressivos ou abusivos em relação a colegas ou 

terceiros;  

b) Manter atividades ou relações comerciais particulares, de caráter habitual ou não, 

com parceiros, prestadores de serviços ou fornecedores, que interfiram no tempo 

de trabalho dedicado à instituição, sem expressa autorização;  

c) Utilizar seu emprego, função ou informações sobre negócios e assuntos da 

instituição ou de seus prestadores de serviços ou parceiros, para influenciar 

decisões que venham a favorecer interesses próprios ou de terceiros;  

d) Adotar condutas vexatórias ou discriminatórias no desligamento de profissionais 

que atuam pela instituição;  

e) Usar para fins particulares ou repassar a terceiros equipamentos, tecnologias, 

metodologias, conhecimentos e outras informações de propriedade da OAPNB 

ou por ela desenvolvidos, exceto se devidamente autorizado pela Diretoria;  

f) Utilizar-se dos recursos da instituição para disseminação de conteúdos 

impróprios, discriminação ou propaganda político-partidária;  

g) Utilizar o nome, marcas e símbolos corporativos da OAPNB sem autorização 

prévia. 

h) Fazer, intencionalmente, acusações falsas de conduta ilegal ou antiética; 
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i) Adotar, no exercício de sua função, qualquer conduta que possa configurar 

assédio sexual ou moral ou capaz de causar constrangimento a profissionais da 

instituição ou terceiros com ela relacionados. 

 

 

6.5. SOLIDARIEDADE 

 

“Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende! ”  

Cora Coralina 

 

 

Entendemos por Solidariedade o ato de bondade e compreensão para com o próximo, a 

adesão à causa ou à necessidade do outro, manifestada por meio de ajuda voluntária e 

desinteressada. 

 

6.5.1. Em consonância com esse princípio, constituem deveres de fazer de todos os 

destinatários desse código: 

a) Estimular e orientar colegas e profissionais para que desempenhem as suas 

atividades de forma colaborativa e solidária com os demais e compartilhem as 

políticas e normas internas da OAPNB;  

b) Compartilhar conhecimentos e experiências, visando o aprimoramento da 

capacitação técnica, dos métodos e processos, com o objetivo de melhorar 

continuamente os resultados da OAPNB;  

c) Direcionar suas relações com os demais profissionais com base em cordialidade, 

confiança e respeito, independente de posição hierárquica, cargo ou função; 

d) Considerar e respeitar o trabalho, as entregas e as ideias de outros, mesmo que 

discorde;   

e) Participar e encorajar iniciativas e ações voluntárias de beneficência;  

f) Esforçar-se por compreender o outro colega de trabalho, percebendo e 

respeitando as suas expectativas e os seus sentimentos;  

g) Distinguir e reconhecer as realizações, conquistas e habilidades das outras 

pessoas, departamentos e de outros grupos de trabalho além do seu;   

h) Prevenir e cuidar para que conflitos de ideias não se transformem em disputas 

pessoais; 
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i) Manter o ambiente de trabalho livre de embaraços decorrentes da formulação de 

críticas ou reprodução de boatos que atinjam a reputação dos profissionais da 

instituição ou de quem seja a ela vinculado; 

j) Promover a união de esforços internos entre as unidades e setores da instituição, 

em prol de seus interesses, buscando compartilhar informações e otimizar ações 

e processos, sempre que possível; 

k) Pautar suas relações com os demais profissionais da instituição com base em 

cordialidade, companheirismo, confiança e respeito, independente de posição 

hierárquica, cargo ou função; 

l) Dispor-se, nos trabalhos conjuntos, a compartilhar os seus conhecimentos e 

informações com profissionais de outras equipes, dentro das necessidades 

requeridas; 

m) Difundir conhecimento e disponibilizar informações que contribuam para o 

trabalho interdisciplinar. 

6.5.2. Atrelados a esses princípios, constituem deveres de não fazer: 

a) Reter conhecimentos e informações importantes para si ou somente para o setor 

ou área onde atua;  

b) Colaborar com os colegas e parceiros tendo em vista interesse pessoal ou à 

espera de retribuição;  

c) Deixar de observar e cumprir as premissas do presente Código;  

d) Deixar que conflitos de ideias se transformem em disputas pessoais. 

 

7. DOS COMPROMISSOS RECÍPROCOS  

Considerando-se que o êxito de qualquer organização é construído pelos melhores 

esforços de cada um de seus participantes, os conselheiros, gestores e profissionais da 

OAPNB outorgam entre si e perante a sociedade os seguintes compromissos: 

a) Conhecer e difundir, inclusive por meio das próprias atitudes, os valores e 

princípios contidos neste Código; 
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b) Valorizar os profissionais pelos resultados de seu trabalho e por seu mérito 

pessoal, proporcionando, assim, maior justiça e transparência aos processos de 

avaliação de desempenho; 

c) Respeitar as pessoas, independentemente de sexo, idade, formação, origem, 

credo e posição social; 

d) Respeitar a diversidade de ideias, talentos e opiniões; 

e) Empenhar-se firmemente na manutenção de um ambiente de trabalho no qual as 

relações sejam pautadas pela confiança, respeito e solidariedade; 

f) Acolher com respeito críticas e sugestões que tenham por objeto a melhoria dos 

processos e dos relacionamentos internos e externos; 

g)  Colaborar firmemente para que haja o desejável equilíbrio entre vida pessoal e 

vida profissional de todos os profissionais; 

h) Condenar a oferta de qualquer recurso, monetário ou não, com vistas ao 

cumprimento das obrigações legais dos agentes públicos; 

i) Rejeitar e não oferecer qualquer pagamento ou vantagem indevida (propina ou 

suborno) visando à celebração, manutenção ou garantia de contratos ou 

convênios com ou para a OAPNB; 

j) Zelar pelo patrimônio humano, intelectual, social e físico da Instituição e não 

colocar nenhum de seus componentes a serviço de interesses de ordem 

puramente pessoal; 

k) Não estabelecer relações comerciais com empresas ou indivíduos que não 

observem padrões éticos, de saúde e segurança e de direitos humanos 

compatíveis com os da OAPNB, bem como as práticas antissuborno e 

anticorrupção adotadas pela instituição. 

 

8. GESTÃO DO CÓDIGO  

8.1. A gestão deste Código se reveste do espírito de responsabilidade, de forma que as 

violações aos princípios éticos sumarizados neste Código serão analisadas com o 

objetivo de orientar e evitar a reincidência, antecipar repercussões e administrar as 

consequências. Dentro desse critério e para a operacionalização e efetividade deste 

Código, ficam definidas as seguintes estruturas e procedimentos: 

8.2. O Comitê de Ética, criado e instituído por deliberação da Presidência da Instituição, 

é um órgão independente e imparcial, de caráter estatutário e permanente, cujos 
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membros são indicados pela presidência. Sua composição deve respeitar as seguintes 

diretrizes: 

a) Mandato de 2 (dois) anos; 

b)  Rodízio entre seus membros; 

c) Representantes dos diversos setores da OAPNB; 

d) Natureza interdisciplinar. 

8.3. As principais responsabilidades do Comitê de Ética e Integridade são: 

e) Apoiar os gestores na interpretação e encaminhamento de soluções para 

situações que se configurem violações ao Código; 

f) Assegurar a avaliação das situações de descumprimento do Código recebidas 

através dos canais de denúncia e realizar as diligências cabíveis; 

g) Garantir o anonimato das denúncias que chegarem sob essas condições; 

h) Analisar qualquer situação fora dos padrões morais e éticos eventualmente 

não previstas no Código; 

i) Promover a disseminação e o aprimoramento das políticas institucionais; 

j) Promover o treinamento, conscientização, disseminação e aplicação das 

regras de conduta ética entre os profissionais da OAPNB; 

k) Promover a implantação e manutenção de canais de comunicação, zelando 

pelo sigilo e preservação do anonimato, quando for o caso; 

l) Conduzir investigações, quando for o caso, que vierem a ser realizadas na 

OAPNB visando à apuração de eventuais ilícitos praticados em violação do 

disposto neste Código; 

m) Recomendar ao Conselho e à Presidência, conforme o caso, a aplicação de 

penalidades cabíveis aos casos analisados; e, 

n) Reportar direta e periodicamente à Presidência da Instituição os assuntos 

relacionados à consecução e desenvolvimento das atividades de sua 

competência. 
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8.4. O Comitê de Ética e Integridade da OAPNB será composto por 3 (três) membros, 

indicados pela Diretoria Executiva da entidade, para um mandato de 2 anos, renovável 

por igual período.  

8.5. O Comitê reunir-se-á conforme cronograma anual de atividades previamente 

estabelecido por seu Coordenador e tomará as decisões de maneira fundamentada, tendo 

por base a denúncia e eventuais evidências apresentadas. 

 

9. CANAL DE DENÚNCIAS  

 

9.1. A OAPNB disponibiliza aos seus públicos interno e externo, de forma acessível e 

permanente, um Canal de Denúncias, através do qual receberá denúncias devidamente 

fundamentadas e/ou documentadas, relativas à violação ou suspeitas de violação do 

Código de Ética da instituição, tratando-as com confidencialidade e diligência e 

garantindo o seu imediato encaminhamento ao Comitê de Ética. 

 

9.2. Através do Canal de Denúncias, o denunciante poderá se identificar ou efetuar 

relato anônimo, devendo oferecer elementos que permitam a apuração de sua denúncia. 

O sigilo e a confidencialidade são garantidos e o solicitante poderá, se assim o desejar, 

solicitar atendimento pessoal, que acontecerá em local reservado, junto ao Comitê de 

Ética. 

9.3. Aquele que, de boa-fé, comunica a ocorrência de desvio de conduta ou ato ilícito e 

apresenta preocupações sobre violações atuais ou possíveis às leis, às normas ou ao 

presente Código, estará colaborando na implantação e manutenção da cultura ética na 

instituição. 

 

10. MEDIDAS DISCIPLINARES 

10.1.  Qualquer ato de violação às normas de conduta contidas neste código que forem 

devidamente comunicadas ao Comitê de Ética por meio do Canal de Denúncias será 

apreciado e apurado, cabendo ao Comitê de Ética da instituição a elaboração de parecer 

final, que poderá recomendar a aplicação de qualquer uma das seguintes medidas 
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disciplinares, de acordo com a gravidade da infração: advertência verbal, advertência 

por escrito, suspensão ou desligamento. 

10.2. Constituem-se condutas passíveis da aplicação de medidas disciplinares, mas não 

se limitando a essas, as seguintes situações: 

a) Violar o Código aplicável, direta ou indiretamente; 

b) Fornecer à instituição informações falsas ou enganosas ou reter, 

intencionalmente, informações relevantes a qualquer momento, inclusive durante 

o curso de uma apuração administrativa; 

c) Ignorar deliberadamente informações no âmbito de sua responsabilidade, que lhe 

permitiria saber sobre violações do Código aplicável; 

d) Retaliar outro indivíduo que relatou uma queixa sobre conduta ilegal ou 

antiética;  

e) Fazer, intencionalmente, acusações falsas de conduta ilegal ou antiética. 

 

Parágrafo Único: Fica terminantemente proibida qualquer forma de retaliação a 

autores de denúncias de boa-fé.  

 

11. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

 

8.1. A leitura deste código não representa um fim em si mesmo. Ao contrário, é 

importante que todos ajam sempre com ética, dentro da lei e em conformidade com as 

disposições deste Código de Conduta Ética.  

8.2. A partir da implantação deste Código, assim como em todas as suas revisões, todos 

os seus destinatários receberão cópia, sendo-lhes solicitado que o leiam e acusem seu 

recebimento por meio do formulário “Termo de Compromisso”, na forma do Anexo I, 

que se aplica também às Políticas institucionais. 

8.3. Todos os destinatários têm o dever de difundir este Código, denunciando 

adequadamente eventuais violações das quais tenham conhecimento. 

8.4. O presente Código de Conduta Ética entrará em vigor na data de sua publicação, 

cabendo a OAPNB promover sua ampla e irrestrita divulgação. 
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12. TERMO DE COMPROMISSO 

 

Declaro que: (i) recebi, li e compreendi o Código de Conduta Ética da OAPNB; (ii) 

concordo integralmente com as regras e orientações nele contidas, e (iii) assumo o 

compromisso de cumpri-las integralmente. 

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

 

 

 

 

Local: _______________________________ Data: _____ / _____ / _______  

 

 

Assinatura: 

________________________________________________________________ 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

 

Cargo: ________________________________________________________________ 

   CPF:_______________________________________________________________________ 

Unidade:___________________________________________________________________ 


