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DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS

O Plano estratégico é considerado como direcionador 
organizacional do Sesc no Pará, e é composto basicamente de:

Missão: Contribuir para o bem-estar social e a melhoria da 
qualidade de vida do trabalhador do comércio de bens, 
serviços e turismo e seus familiares, prioritariamente aquele 
com menor poder aquisitivo.

Visão: Ser reconhecido no Estado do Pará como Instituição 
indutora da transformação social e referência nas áreas de 
Educação, Cultura, Saúde, Lazer e Assistência.

Valores: Agir com ética e honestidade. Ser socialmente 
responsável. Valorizar o trabalho em equipe. Atender aos 
clientes com cordialidade. Trabalhar com responsabilidade. 
Respeitar o meio ambiente.

São considerados como princípios norteadores deste 
Código de Ética e das ações do Sesc no Pará o respeito à 
vida e a todos os seres humanos, a integridade, a verdade, a 
honestidade, a justiça, a equidade, a lealdade institucional, a 
responsabilidade, o zelo, o mérito, a transparência, a legalidade, 
a impessoalidade, a coerência entre o discurso e a prática.

O Serviço Social do Comércio - Sesc, administração no Estado 
do Pará nasceu do esforço da iniciativa privada, interessada em 
promover o bem-estar social e a melhoria da qualidade de vida 
dos comerciários, funcionários das empresas que atuam na área 
do comércio de bens, serviços e turismo e de seus familiares.

Desenvolve suas práticas de governança em busca da excelência 
em gestão na oferta de serviços de Educação, Cultura, Saúde, 
Lazer e Assistência.

APRESENTAÇÃO
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DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Este Código de Ética e Conduta foi elaborado com base na Missão, 
Visão e Valores do Sesc no Pará, com o propósito de fornecer 
orientações sobre princípios e condutas éticas a serem seguidos por 
todos os funcionários, jovens aprendizes, estagiários, fornecedores 
e funcionários terceirizados, expressando o compromisso da 
Instituição quanto à:

• Responsabilidade;
• Integridade;
• Relações no ambiente de trabalho;
• Respeito à diversidade;
• Conflitos de interesse;
• Transparência;
• Combate à corrupção;
• Proteção das informações;
• Sustentabilidade.

Entende-se como ética um conjunto de regras úteis à boa 
convivência, portanto, ética profissional, de maneira simplificada, 
seria um conjunto de regras destinado a promover boas relações 
profissionais. E, por sua vez, conduta é uma manifestação do modo 
como um indivíduo ou grupo se comporta perante a sociedade, 
tendo como base crenças, culturas, valores morais e éticos.

O presente Código de Ética não pretende ser o guia completo para 
todas as situações que venham a acontecer. Os instrumentos de 
regulamentação complementam os princípios aqui expressos.

A leitura e entendimento deste código são de obrigação de todos 
os envolvidos nas atividades desta Instituição. Após a leitura todos 
devem preencher e assinar o termo de consentimento situado ao fim 
deste Código de Ética como prova que o mesmo foi assimilado e será 
cumprido. A aplicação das boas práticas e regras mencionadas neste 
código é uma condição para fazer parte do quadro do Sesc no Pará.
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RESPONSABILIDADE

Condição ou qualidade de alguém em ser responsável. 
Capacidade de cumprir seus compromissos e ações, 
compreendendo as consequências dos seus atos, antes de agir.

CONDUTAS ACEITAS

• Ser assíduo e pontual;

• Ser honesto, justo e imparcial;

• Comportar-se com ordem e disciplina;

• Desempenhar suas atribuições com zelo e eficácia;

• Zelar pelas diretrizes de condutas Sesc no Pará;

• Respeitar a hierarquia e acatar as orientações dos superiores;

• Cumprir, de acordo com as normas institucionais, as 
atribuições de seu cargo e função;

• Agir com integridade, competência e ética com os superiores,   
colegas, subordinados, clientes, fornecedores ou qualquer 
pessoa, de forma estritamente profissional;

CONDUTAS NÃO ACEITAS

• Praticar tratamentos íntimos durante seu horário de  
trabalho nas dependências do Sesc no Pará;

• Realizar hora extra sem a prévia autorização superior imediata;

• Exercer a prática comercial no ambiente de trabalho, compra 
e/ou venda de produtos de sua ou de outra propriedade;

• Alterar seu horário sem prévia autorização imediata;

• Retirar sem prévia autorização do superior imediato,  
qualquer equipamento, objeto ou documento do Sesc no Pará;

• Usar de artifícios para adiar ou dificultar a realização de 
atribuições, provocando atrasos em processos e tarefas;

• Atribuir a outrem, responsabilidade ou erro próprio;

• Utilizar os recursos da Instituição para fins pessoais;

• Ausentar-se do serviço durante o horário de expediente  
sem a devida autorização superior;

• Alterar, interromper ou deturpar documentos sob sua 
responsabilidade.

• Participar das capacitações e estudos que se relacionem  
com o aprimoramento das funções, sempre que designado;

• Utilizar, nas dependências do Sesc, vestimenta compatível  
com o ambiente de trabalho e uniforme quando normatizado  
em condições de asseio pessoal, mantendo conduta moral e 
social adequadas;

• Utilizar de forma racional e coerente os recursos tecnológicos 
disponibilizados para a realização de suas atividades diárias: 
computadores, celulares, tabletes e outros equipamentos;

• Registrar o ponto com responsabilidade. O registro de   
ponto é um ato individual e intransferível. 
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INTEGRIDADE

Integridade é uma conduta que se caracteriza por uma 
convergência entre palavras e ações. Uma pessoa íntegra tem 
uma conduta reta, ela faz o que fala e pensa, sempre galgada 
pela ética e pela honestidade. Mantém sua honra, o que pensa 
se reflete no que faz com clareza.

CONDUTAS ACEITAS

• Respeitar a propriedade intelectual, não reproduzindo, 
excluindo, alterando, promovendo e/ou se apropriando de 
quaisquer documentos, informações, processos, metodologias, 
softwares, dentre outros;

• Recusar brindes ou cortesias cujo valor possa caracterizar 
recebimento de vantagem pessoal, em razão de sua função, 
exceto brindes institucionais ou promocionais (ex.: canetas, 
agendas, pendrives, chaveiros, etc.) e sem valor comercial;

• Manter uma conduta reta em qualquer momento, uma pessoa 
íntegra é aquela que mantém a mesma conduta em qualquer 
momento ou lugar, estando acompanhado ou sozinho, ela se 
mantém ética e atua dentro de suas convicções;

• Utilizar os recursos de tecnologia da informação de forma 
responsável e em conformidade com este Código, com a Lei de 
Proteção de Dados, com as normas internas do Sesc no Pará e 
com a legislação vigente.

CONDUTAS NÃO ACEITAS

• Praticar e compactuar com qualquer forma de trabalho 
forçado, inclusive por meio do uso de violência, de ameaças  
ou de intimidação;

• Possibilitar o acesso de pessoas não autorizadas aos  
sistemas informatizados ou instalações do Sesc no Pará;

• Promover manifestações ofensivas e repressivas de cunho 
político, filosófico e religioso no exercício de suas atividades;

• Instalar ou utilizar programas nos computadores do Sesc 
no Pará que não tenham autorização da Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação;

• Prejudicar a imagem e reputação de qualquer funcionário ou 
da instituição de forma física ou eletrônica, por meio das redes 
sociais, mídias ou aplicativos.12



RELAÇÕES NO AMBIENTE DE TRABALHO

Quando falamos em relações interpessoais, estamos tratando da 
relação entre dois ou mais indivíduos. Essas relações encontram-se 
presentes no ambiente organizacional, como um processo natural.

Empresas são os resultados de pessoas. Como tal, quanto 
melhor for a relação dos funcionários, mais produtiva será a sua 
convivência. Profissionais que fazem parte de grupos harmônicos 
trabalham em maior sintonia, pois se conhecem e se respeitam 
mutuamente, o que torna o desempenho individual e o trabalho 
em equipe muito mais proveitoso.

CONDUTAS ACEITAS

• Contribuir para a criação e preservação de um ambiente 
saudável, evitando a propagação de informações não 
relacionadas ao trabalho, ou que prejudiquem a imagem   
da Instituição ou de seus colegas de trabalho;

• Exercitar a prática do bom ouvinte para melhores resultados;

• Cultivar a empatia no ambiente de trabalho e nas relações.  
Um ambiente mais harmonioso tende a elevar a produtividade  
e proporcionar melhores resultados;

• Propiciar um ambiente onde prevaleça a comunicação, a 
cumplicidade construtiva, o apoio mútuo, a confiança, o senso  
de pertencimento e o sentimento de justiça para todos;

• Valorizar e respeitar o trabalho em equipe;

• Colaborar para a perfeita harmonia na organização e em  
todas as relações.

CONDUTAS NÃO ACEITAS

• Fazer uso de bebidas alcoólicas no horário de trabalho ou 
intervalo e exercer suas atividades laborais em estado de 
embriaguez;

• Usar ou portar drogas e permanecer em estado alterado  
devido o uso dessas substâncias, o que pode afetar o ambiente,  
a segurança e o desempenho de todos;

• Desrespeitar, xingar, ofender seus colegas de trabalho;

• Promover ou participar de intrigas e boatos que prejudiquem  
os funcionários e criem desarmonia para o ambiente de trabalho.
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RESPEITO À DIVERSIDADE

O respeito à diversidade é fundamental para preservar a 
identidade, os valores e crenças dos indivíduos. Essencial para 
garantir a dignidade de todos e construção de um mundo mais 
justo e inclusivo.

CONDUTA ACEITA

•Tratar todos os funcionários, clientes, fornecedores ou qualquer 
pessoa no ambiente de trabalho com civilidade, urbanidade, 
disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e limitações 
individuais sem distinção de raça, etnia, gênero, ideologia, orientação 
sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, posição política e social, 
abstendo-lhe de qualquer dano moral ou constrangimento.

CONDUTA NÃO ACEITA

• Promover qualquer manifestação de assédio físico, sexual, 
psicológico, moral, de abuso de autoridade no trabalho e 
quaisquer outras condutas que gerem um ambiente intimidativo e 
ofensivo aos direitos pessoais de seus funcionários.
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É gerado pela divergência entre interesse do Sesc no Pará e 
interesses particulares que possam comprometer ou influenciar de 
maneira imprópria o desempenho das atividades da Instituição ou 
a ela causar prejuízos.

CONDUTAS ACEITAS

• Colocar os interesses da Instituição acima de qualquer 
interesse individual ou setorial ao tomar decisões;

•Contribuir para um ambiente livre de conflitos de interesse.

CONDUTAS NÃO ACEITAS

• Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito 
próprio ou de terceiros, obtida em razão das atividades exercidas 
na Instituição;

• Agir contra os princípios da Instituição, tomando uma 
decisão inapropriada ou deixando de cumprir alguma de suas 
responsabilidades profissionais;

• Intermediar, fora de suas responsabilidades e atribuições, 
interesses privados perante a Instituição;

• Possuir negócios pessoais, participação financeira ou outro tipo 
de relacionamento com concorrentes, clientes, fornecedores e 
parceiros de negócio, que possam interferir com a independência 
de qualquer decisão tomada em nome da Instituição;

• Exigir, insinuar, aceitar ou oferecer qualquer tipo de favor, 
vantagem, benefício, doação, gratificação, para si ou qualquer 
pessoa, como contrapartida às atividades profissionais;

• Obter vantagem indevida decorrente da função ou cargo, ou 
qualquer espécie de benefício em razão das atribuições do cargo;

• Receber remuneração por serviços prestados a qualquer 
concorrente, cliente, fornecedor ou prestador de serviços,   
que se caracterize como conflito de interesses.

CONFLITOS DE INTERESSES
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TRANSPARÊNCIA

É o instrumento fundamental para o fortalecimento do ambiente de 
trabalho garantindo a conformidade dos processos e aprimorando 
os mecanismos de prevenção, detecção e correção, que impeçam 
a ocorrência de desvios éticos. Temos a responsabilidade de manter 
um diálogo transparente, respeitoso e proativo com todos os 
envolvidos nesta Instituição.

CONDUTAS ACEITAS

• Assegurar a credibilidade dos relatórios contábeis, financeiros 
e de produção estatística;

• Disponibilizar informações sobre as diretrizes estratégicas e 
desempenho do Sesc no Pará, nos termos estabelecidos pelas 
leis e regulamentos dos órgãos fiscalizadores;

• Garantir processos de seleção e contratação de funcionários 
e fornecedores dentro de critérios técnicos, respeitando os 
princípios da legalidade, transparência, isonomia e integridade.

CONDUTAS NÃO ACEITAS

• Praticar atos de liberalidade à custa da Instituição, oferecendo  
ou recebendo qualquer modalidade de vantagem pessoal direta  
ou indireta em razão do exercício de seus cargos;

• Aplicar os recursos do Sesc no Pará para outros fins senão  
em prol das finalidades da Instituição, seus clientes ou de seus 
funcionários, na forma prescrita no Regulamento aprovado  
pelo Decreto nº 61.836.
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COMBATE A CORRUPÇÃO

Corrupção é o ato ou efeito de corromper alguém ou algo, com 
a finalidade de obter vantagens ilícitas. A Lei Anticorrupção 
instituída no Brasil em 1º de agosto de 2013, tem como objetivo 
responsabilizar administrativamente ou civilmente pessoa jurídica 
por atos lesivos que sejam cometidos em interesse ou benefício 
próprio ou a terceira pessoa, contra administração.

CONDUTAS ACEITAS

• Prevenir o conflito de interesses;

• Desenvolver padrões de auditoria;

• Relatar quaisquer suspeitas de comportamentos de corrupção.

CONDUTAS NÃO ACEITAS

• Exigir ou aceitar qualquer tipo de suborno, propina ou  
qualquer outro benefício ilegal ou antiético;

• Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem 
indevida à agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada;

• Financiar, custear, patrocinar ou, de qualquer modo, 
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nas leis 
anticorrupção;

• Fraudar, impedir ou, de qualquer, forma prejudicar 
procedimentos licitatórios e contratações;

• Utilizar representante de pessoas físicas ou jurídicas para ocultar 
ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos benefícios 
de atos de corrupção;

• Intervir ou dificultar atividade de investigação ou fiscalização de 
órgãos, entidades ou agentes públicos;

• Tolerar, facilitar, apoiar e/ou praticar qualquer atividade corrupta, 
ativa ou passiva, envolvendo ou não valores financeiros, tais como 
extorsão, suborno ou recebimento de propina de funcionários, 
de concorrentes, de fornecedores, de prestadores de serviços, 
de clientes e/ou de quaisquer outros que se relacionem com a 
Instituição.
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PROTEÇÃO DAS INFORMAÇÕES

Todas as informações são consideradas patrimônio do negócio. 
Nesse sentido, é de extrema importância que sejam preservadas 
e mantidas fora do alcance de pessoas que não façam parte da 
Instituição para evitar prejuízos e, inclusive, danos à imagem da 
empresa.

CONDUTAS ACEITAS

• Manter sigilo de ato e/ou fato institucional bem como de 
dados, informações e documentos sob sua responsabilidade, 
ficando impedido de fornecê-los ou revelá-los a terceiros, salvo 
por determinação legal ou autorização expressa dos superiores;

• Manter as informações cadastrais dos clientes em sigilo, não  
as fornecendo a terceiros;

• Cumprir a política de segurança da informação e privacidade;

• Manter em sigilo logins e senhas de acesso à rede corporativa 
e aos sistemas existentes, por se tratarem de informações de 
uso pessoal e intransferível.

CONDUTA NÃO ACEITA

• Utilizar e divulgar dados, documentos e informações internas 
para privilegiar ou obter benefícios próprios.

A Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil - LGPD, 
sancionada em agosto de 2018, estabelece regras sobre 
coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de 
dados pessoais, impondo mais proteção e penalidades para o 
não cumprimento. Foi promulgada para proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação 
de personalidade de cada indivíduo. Essa Lei versa sobre o 
tratamento de dados pessoais, dispostos em meio físico ou 
digital, feito por pessoas física ou jurídica de direito público ou 
privado e engloba um amplo conjunto de operações efetuadas 
em meios manuais ou digitais.
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SUSTENTABILIDADE

Refere-se ao princípio do equilíbrio entre a disponibilidade dos 
recursos naturais e a exploração deles por parte da sociedade. 
Ou seja, visa o equilíbrio e a preservação do meio ambiente 
através do seu aspecto ambiental, social, econômico e cultural.

CONDUTAS ACEITAS

• Apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias não 
agressivas e que preservem o meio ambiente;

• Utilizar os recursos e as instalações da Instituição de forma 
consciente, evitando desperdícios e gastos desnecessários;

• Assegurar o uso adequado do patrimônio, preservar e zelar pela 
conservação e economia de materiais no ambiente de trabalho;

• Estimular a adoção de boas práticas sustentáveis por parte  
de clientes, fornecedores e comunidades em que está inserido;

• Relatar imediatamente aos canais competentes situações de 
emergência, como acidentes ambientais, para que as medidas 
pertinentes sejam adequadamente adotadas;

• Estimular a aquisição de produtos sustentáveis para o 
desenvolvimento de todas as atividades administrativas   
ou finalísticas.

CONDUTA NÃO ACEITA

• Apoiar, estimular ou praticar quaisquer atos que possam   
causar danos ambientais, sociais e econômicos.
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO

O Sesc no Pará manterá canal de Ouvidoria que poderá ser 
acessado via site: www.participar.com.br/sescpa, pelo e-mail: 
ouvidoria@pa.sesc.com.br ou pelo telefone (91) 4005-9581 para 
receber as questões referentes ao Código de Ética e Conduta,
sendo que as manifestações também serão recebidas pessoalmente. 

Qualquer violação ou desrespeito aos princípios contidos neste 
código deve ser levado ao conhecimento da Ouvidoria. O Sesc no 
Pará assegura o sigilo das informações e o anonimato de todos os 
que realizarem sua manifestação.

Denúncias, alegações falsas ou maliciosas serão consideradas 
condutas antiéticas e passível de afastamento do funcionário e 
consequentes penalizações. A omissão diante do conhecimento de 
possíveis violações também será entendida como conduta antiética.

VIOLAÇÕES

Na eventualidade de uma conduta inadequada, o Sesc no Pará   
conta com a colaboração dos seus funcionários para identificar   
e resolver a situação.  

Os casos de desvio de conduta serão analisados a fim de subsidiar 
medida disciplinar cabível, não se excluindo a possibilidade de 
responsabilização nos âmbitos trabalhista, civil e/ou criminal.
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COMISSÃO DE ÉTICA

O Sesc no Pará manterá organizado um Comitê de Ética, nomeado 
pelo seu Diretor Regional, que será responsável pela aplicação 
deste documento e que terá a seguinte composição e atribuições:

•  COMPOSIÇÃO

A Comissão de Ética e Conduta Institucional será composta por, no 
mínimo, 04 (quatro) membros, indicados pela Direção Regional do 
Sesc no Pará, por meio de ordem de serviço. Dentre os membros 
haverá um Ouvidor/Presidente que na sua ausência indicará o  
membro que o substituirá.

• ATRIBUIÇÕES

A Comissão realizará, sempre que possível, reunião trimestral ou 
quando houver necessidade, sendo obrigatória a presença da 
maioria simples para o início da reunião e tomada de decisão.

Realizar ações socioeducativas de prevenção e divulgação às 
questões relacionadas à conduta ética incluindo alteração e 
revisão do mesmo quando necessário.

Esclarecer dúvidas, analisar situações e questionamentos éticos 
previstos e não previstos neste código.

As denúncias serão analisadas por esta comissão e tratadas com 
absoluto sigilo quantos aos envolvidos, assim como os objetos 
relacionados.

Em casos de denúncia, este Comitê de Ética consultará órgãos 
competentes e áreas internas para apoiar a tomada de decisões, 
se houve ou não violação ao Código e comunicando sua decisão  
à autoridade competente para que tome as medidas adequadas.

Compete ao Comitê de Ética sugerir ações voltadas para 
o fortalecimento e o desenvolvimento da consciência e da 
conduta ética no Sesc no Pará e trabalhar pela construção e 
aprimoramento de um programa de compliance efetivo.
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DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Código de Ética e Conduta abrange ocupantes de cargos de 
gestão, funcionários, jovens aprendizes, estagiários e prestadores 
de serviços, constituindo compromisso individual e coletivo no que 
tange ao seu cumprimento, em todas as ações do Sesc no Pará e 
nas suas relações com as partes interessadas.

Os funcionários do Sesc no Pará tomarão conhecimento formal 
deste Código, que será amplamente divulgado por meio impresso
e eletrônico.

O Sesc no Pará submeterá este Código de Ética e Conduta à revisões 
periódicas, com transparência e participação dos interessados.

TERMO DE CONSENTIMENTO

Eu, _______________________________________________,
declaro que recebi um exemplar do Código de Ética e Conduta, 
cujo conteúdo foi integralmente lido e entendido, firmando 
pelo presente termo o compromisso de respeitá-lo em todas 
as minhas ações de trabalho.

Minha assinatura neste termo expressa meu livre consentimento 
e total concordância no cumprimento dos princípios e normas 
do Sesc no Pará.

________________, ______ de _______________ de 20____.

_____________________________________________
Nome do Funcionário

CPF n° _______________________
Matrícula n°____________________
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