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1. INTRODUÇÃO (OBJETIVO)

O Código de Ética e Conduta da FeSaúde é a estrutura que explica o comportamento 

que a Fundação espera de cada funcionário, dos parceiros de negócios e de seus 

Diretores. Tem como base os princípios de ética e integridade. 

A FeSaúde com o presente código espera que a conduta de todos os seus funcionários, 

diretores, estagiários e colaboradores correspondam e se adaptem a princípios éticos 

e de responsabilidade social de aceitação geral, aos seus princípios e à legislação 

vigente.

O presente Código de Ética também responde às obrigações de prevenção de 

ilícitos que se esperam da Fundação, refletindo o compromisso institucional com 

os princípios de ética e transparência em todas as esferas de ação, estabelecendo um 

conjunto de princípios e diretrizes para orientar e garantir comportamentos éticos 

e responsáveis de todos os Diretores, Gerentes, Funcionários e Fornecedores da 

FeSaúde.

Este Código de Ética e Conduta será o guia quando tivermos dúvidas sobre o caminho 

a seguir. Cada diretor, funcionário, estagiário, colaborador ou parceiro da FeSaúde 

deve falar e manifestar preocupações quando observar ou desconfiar a ocorrência de 

uma violação, sem medo de retaliação. Outrossim, é nossa responsabilidade coletiva 

proteger a reputação que temos construído diariamente. Sabemos que a reputação 

de uma instituição pode levar segundos para desmoronar se juntos não observamos 

as regras preestabelecidas. 

A postura ética e transparente é uma exigência da FeSaúde, a ser diariamente 

observada por todos, ou seja, além de todos agirem observando o ordenamento 

jurídico, devem atuar para que atos antiéticos não sejam cometidos, protegendo a 

instituição.

Segundo o Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso: “ A 

integridade é a premissa de tudo o mais. Ela precede a ideologia e as escolhas políticas. 

Ser correto não é virtude ou opção: é regra civilizatória básica.”.

Desse modo, o Código de Ética e Conduta apresenta de que forma alcançamos o 

crescimento sustentável da instituição, resume como serão conduzidos o trabalho 



|       CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA DA FESAÚDE8

em todos os lugares, todos os dias. Ao viver o Código, temos por objetivo criar um 

local de trabalho inclusivo, onde cada um de nós contribui para a visão da FeSaúde. 

Nosso sucesso depende da nossa integridade.

É verdade que em algumas situações, a escolha pode estar clara. Em situações mais 

complexas, nosso Código está aqui para fornecer orientação e discernimento para 

agir de maneira ética. Ele também nos ajuda a saber quando fazer perguntas e onde 

obter ajuda quando precisamos.

Assim toda a decisão que tomamos deverá ser guiada pelo ordenamento jurídico, e 

pelo nosso Código de Ética e Conduta, e para tanto nossa instituição conta com a 

participação de cada um de vocês.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Os princípios e diretrizes de conduta contidos neste Código de Ética aplicam-se a 

todos os profissionais da FeSaúde (Diretores, Gerentes, Funcionários, Consultores, 

Colaboradores, Assessores e Estagiários), ou seja, independentemente do seu nível 

hierárquico, da sua localização geográfica, sua dependência funcional.

A FeSaúde deverá atentar ainda para a necessidade de cumprir outros Códigos de 

Conduta Ética, de natureza governamental, ou derivadas de obrigação legal ou 

regulatória.

No caso de eventuais dúvidas ou conflitos normativos, a Gerência de Controle 

Interno, Riscos e Compliance deverá ser consultada. O cumprimento do Código 

de Ética e Conduta é entendido sem prejuízo do estrito cumprimento das normas 

internas, seus regulamentos e resoluções.

Os profissionais da FeSaúde que, no desempenho de suas funções, gerenciem ou 

dirigem equipes de pessoas, devem assegurar que os profissionais diretamente 

ligados a seu cargo conheçam e cumpram o Código de Ética e Conduta. Além disso, 

devem liderar pelo exemplo, sendo referência de conduta na FeSaúde.
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3. ÉTICA NAS AÇÕES DE COMBATE À CORRUPÇÃO

A FeSaúde manifesta seu firme compromisso com os princípios de sua Política 

Anticorrupção e, em particular, com a não realização de práticas que podem ser 

consideradas irregularidades no desenvolvimento das suas relações com terceiros, 

incluindo práticas de lavagem de dinheiro. Para tanto, os funcionários, colaboradores, 

assessores, diretores e estagiários receberão treinamento adequado sobre a legislação 

aplicável relacionada ao combate à corrupção e ao cometimento de delitos.

A FeSaúde exige e espera de seus funcionários, colaboradores, assessores, diretores e 

estagiários comportamentos e atitudes honestas e íntegras, o mesmo sendo exigido 

e esperado de todos os seus fornecedores, parceiros e terceiros interessados que 

estejam envolvidos nas atividades ligadas aos objetivos da FeSaúde.

Por isso, é propósito da FeSaúde combater quaisquer práticas corruptas e desonestas, 

adotando o princípio da tolerância zero a toda e qualquer forma de corrupção, fraude, 

suborno, favorecimento, tráfico de influência, extorsão e propina nas relações 

que estabelecer por si, por seus funcionários, ou por meio de seus fornecedores e 

parceiros, entre relações públicas ou privadas.

São inaceitáveis quaisquer práticas que envolvam lavagem de dinheiro, ocultação 

de receitas ou utilização de práticas contábeis em desacordo com a legislação ou 

princípios pertinentes.

A FeSaúde garantirá o cumprimento dos regulamentos tributários aplicáveis e 

atenderá uma coordenação adequada da política fiscal, no âmbito do alcance do 

interesse social e do apoio à estratégia de negócios de longo prazo, evitando riscos e 

ineficiências fiscais na condução de suas ações.
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4. ÉTICA NA CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

A FeSaúde contribui para a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) aprovados pela Organização das Nações Unidas mediante o 

desenvolvimento de todas as suas atividades. Em particular, por meio do Código 

de Ética e Conduta, a FeSaúde formaliza seu apoio ao Objetivo Dezesseis, que tem 

entre seus objetivos a luta contra a corrupção e suborno em todas as suas formas 

como exposto no item 04.

Além desse compromisso a FeSaúde expressa seu compromisso e vinculação com os 

direitos humanos e trabalhistas reconhecidos na legislação nacional e internacional 

e com os princípios que se baseiam o Pacto Global das Nações Unidas, as Diretrizes 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (“OCDE”).

Em particular, de acordo com as disposições da Política de Respeito aos Direitos 

Humanos, a FeSaúde manifesta sua total rejeição ao trabalho infantil e ao trabalho 

forçado ou compulsório e se compromete a respeitar a liberdade de associação e 

negociação coletiva, a não discriminação, bem como os direitos das minorias étnicas.

Trata-se ainda de compromisso da FeSaúde a proteção do meio ambiente, por isso 

desenvolve suas atividades com respeito e proteção ao meio ambiente, cumprindo 

os padrões estabelecidos na legislação ambiental, minimizando o impacto que suas 

atividades possam ter sobre o meio ambiente, provendo ações que contribuam para 

a sua proteção, conduzindo projetos que auxiliem esta finalidade.

Por fim, cabe esclarecer que outras formas da FeSaúde participar mais ativamente 

da proteção do meio ambiente, é pela sua atuação tradicional no cuidado de pessoas 

e populações atingidas pelos riscos ambientais, bem como pela valorização das ações 

de prevenção e promoção da saúde. Essa tendência tem ligação com o da atenção 

primária ambiental, considerada uma estratégia de ação ambiental preventiva e 

participativa, que reconhece o direito das pessoas de viverem em um meio ambiente 

saudável e de serem informadas sobre os riscos ambientais em relação a sua saúde e 

bem-estar.
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5. TRANSPARÊNCIA DE INFORMAÇÃO

A FeSaúde informará a respeito de seus indicadores, metas, contratos e valores 

dispendidos de forma verdadeira, adequada, clara, útil e consistente. A transparência 

na informação objeto de divulgação é um princípio básico que deve reger as ações de 

todos os profissionais da instituição.

As informações econômicas e financeiras da FeSaúde, especialmente as 

demonstrações de resultado anual, refletirá fielmente sua realidade econômica, 

financeira e patrimonial, de acordo com os princípios contábeis aceitos e com as 

normas financeiras que sejam aplicáveis. Para estes fins, nenhum profissional 

ou fornecedor deve ocultar ou distorcer as informações de registros contábeis e 

relatórios da FeSaúde, que devem ser completos, precisos e verdadeiros.

Afronta ao presente Código de Ética e Conduta a falta de honestidade na comunicação 

de informações dentro da FeSaúde (entre Diretorias, Gerências, Conselho Fiscal e 

Conselho Curador, etc) – como externas (auditores, órgãos reguladores, entidades 

contratantes, mídia, etc).

Também afronta o Código de Ética e Conduta a conduta consistente em fornecer 

informações incorretas, organizá-las de maneira equivocada ou tentar confundir 

aqueles que as recebem.

Transparência com as instituições contratantes

A FeSaúde manifesta seu propósito de criação contínua e sustentada de valor 

para os seus contratantes e disponibilizará, em todos os momentos, os canais de 

comunicação e consulta que lhes permitam ter informação adequada, útil e completa 

sobre o cumprimento das obrigações previstas no pacto contratual.

A FeSaúde se compromete, por meio de sua Diretoria Executiva, a comunicar à 

contratante qualquer ato ou fato relevante relacionado ao objeto contratual, bem 

como por zelar por sua célere solução. 

Transparência com os usuários do SUS e demais clientes

A FeSaúde, respeitando as regras de transparência, informação e proteção ao 

consumidor, compromete-se a oferecer uma qualidade de serviços e produtos igual 
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ou superior aos requisitos e padrões estabelecidos nos instrumentos contratuais, na 

legislação do SUS e demais normas regulamentares.

A FeSaúde garantirá a confidencialidade dos dados de todos os seus usuários, 

concordando em não os divulgar a terceiros, exceto com o consentimento do 

usuário ou por obrigação legal ou em cumprimento de resoluções judiciais ou 

administrativas.

A captação, utilização e o processamento de dados de caráter pessoal dos usuários 

do SUS devem ser realizados de forma a garantir o direito à privacidade e o 

cumprimento da legislação em matéria de proteção de dados de caráter pessoal, bem 

como os direitos previstos em outras disposições aplicáveis.

Os profissionais da FeSaúde não poderão receber qualquer tipo de remuneração ou 

vantagem indevida de usuários do SUS e de terceiros, por serviços relacionados à 

sua atividade profissional dentro da instituição.

Transparência com fornecedores

O relacionamento da FeSaúde com seus fornecedores e prestadores de serviços é 

estritamente profissional e norteado por princípios éticos, respeito às leis, aos 

contratos e às normas internas vigentes.

A FeSaúde realizará suas aquisições e contratações sempre observando as legislações 

vigentes, e a seleção observará dentre os outros os critérios da objetividade e 

imparcialidade e evitará sempre qualquer conflito de interesses ou favoritismo em 

suas seleções. Todos os funcionários da FeSaúde se comprometem a cumprir os 

procedimentos internos estabelecidos para os processos de seleção. 

Os contratos firmados pela FeSaúde serão disponibilizados no site institucional, 

bem como os todos os editais, processos de dispensa e inexigibilidade até a devida 

homologação e adjudicação.

As informações fornecidas pelos profissionais da FeSaúde aos seus fornecedores 

serão verdadeiras, de boa-fé e sem a intenção de induzi-los a erro. 

Os profissionais da FeSaúde devem evitar qualquer tipo de interferência ou influência 

de fornecedores ou terceiros que possam alterar sua imparcialidade e objetividade 
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profissional e não deverão conceder qualquer vantagem ou favorecimento indevido 

a um 

fornecedor, bem como não deverão receber qualquer tipo de remuneração ou 

vantagem dos fornecedores ou de terceiros que negociem com a instituição.

A FeSaúde velará pelo cumprimento das disposições deste Código de Ética e Conduta 

por parte de seus fornecedores e adotará as medidas cabíveis em caso de qualquer 

violação.

Transparência nos meios de comunicação

As relações com a mídia serão realizadas por intermédio da área de Comunicação 

Institucional e serão orientadas pelos princípios da transparência na informação e 

colaboração.

A comunicação tem por objetivo promover o entendimento público sobre as 

atividades da FeSaúde. Sem ela, o cidadão não poderá reconhecer a sua importância 

e os serviços efetivamente prestados.

O contato com profissionais da imprensa não deve ser tratado, em hipótese 

alguma, como um relacionamento empresarial e, portanto, não envolve favores ou 

pagamentos de nenhuma espécie.

A FeSaúde adota uma posição objetiva e clara na divulgação das informações para o 

público interno e externo através do trabalho da Assessoria de Comunicação.

Transparência nas relações com Autoridades, órgãos Reguladores e 

Políticos

As relações com autoridades, órgãos reguladores e políticos serão estabelecidas 

sob os princípios de legalidade, lealdade, confiança, profissionalismo, colaboração, 

reciprocidade, independência político-partidária e boa-fé.

A FeSaúde respeitará e cumprirá as resoluções judiciais ou administrativas 

promulgadas, mas reserva-se o direito de questioná-las, na forma prevista em lei 

ou regulamento, quando for o caso, quando considerar que elas não cumprem as 

disposições de lei infringem seus interesses.
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Transparência nas relações com Autoridades, órgãos Reguladores e 

Políticos

As relações com autoridades, órgãos reguladores e políticos serão estabelecidas 

sob os princípios de legalidade, lealdade, confiança, profissionalismo, colaboração, 

reciprocidade, independência político-partidária e boa-fé.

A FeSaúde respeitará e cumprirá as resoluções judiciais ou administrativas 

promulgadas, mas reserva-se o direito de questioná-las, na forma prevista em lei 

ou regulamento, quando for o caso, quando considerar que elas não cumprem as 

disposições de lei infringem seus interesses.

Transparência nas relações de Desenvolvimento Social e Doações

A FeSaúde contribuirá para o desenvolvimento das comunidades por meio da 

sua estratégia de responsabilidade social, com medidas destinadas, dentre outras, 

a promover a educação em saúde e a proteção do meio ambiente. Disseminando 

práticas que estabeleça vínculos firmes e permanentes com essas comunidades.

A FeSaúde, isoladamente, ou por intermédio de representantes, abster-se-ão de 

fazer contribuições cujo objeto não esteja aderente à estratégia de responsabilidade 

social por ela definida.

Todas as contribuições de qualquer natureza feitas pela FeSaúde, independentemente 

da forma legal que possam ter, seja um contrato de colaboração ou patrocínio, uma 

doação ou qualquer outra figura legal ou negócio deve atender aos seguintes requisitos: 

(i) ter um propósito legítimo; (ii) não ser anônima; (iii) ser formalizada por escrito; 

e (iv) quando em dinheiro, seja realizada por qualquer meio de pagamento para: a) 

ter um propósito legítimo; b) não ser anônima; c) ser formalizada por escrito; e d) 

quando em dinheiro, seja realizada por qualquer meio de pagamento para identificar 

o destinatário dos fundos e registrar a contribuição. As contribuições em dinheiro 

“em espécie” são proibidas.

Antes de fazer uma contribuição, ou de receber, a área de Controle Interno, Riscos e 

Compliance deve ter realizado a investigação preliminar (due diligence) que permite 

comprovar sua legitimidade, conforme requisitos estabelecidos. Para esses fins, a 

Gerência de Controle Interno, Riscos e Compliance poderá estabelecer diferentes 
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requisitos, dependendo do valor da contribuição ou de suas características, bem 

como efetuar diligências complementares.

É expressamente proibido à FeSaúde, seja por conta própria ou por meio de 

intermediários, fazer, direta ou indiretamente, doações, mesmo sob a forma 

de empréstimos ou adiantamentos, a políticos, candidatos, e pessoas expostas 

politicamente, incluindo pessoas a eles relacionadas, bem como a partidos políticos, 

coligações de partidos ou sindicados.

Transparência com órgãos de Controle Externo

O fornecimento de informações a todos os órgãos de Controle Externo, estaduais 

e/ou federais deve ser efetuado sempre por escrito, mediante protocolo e com a 

devida orientação da Assessoria Jurídica e da Controladoria Geral do Município de 

Niterói. Sempre que for apresentada uma demanda por representantes dos órgãos 

de controle externo aos quais a FeSaúde está submetida, todos os profissionais 

da Fundação devem adotar uma postura colaborativa e diligente para realizar de 

forma mais célere possível o levantamento dos dados, informações e documentos 

necessários ao cumprimento da demanda de fiscalização desses órgãos.

6. AMBIENTE DE TRABALHO

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói acredita que um bom ambiente de trabalho, 

com profissionais competentes, engajados e íntegros potencializa os resultados da 

gestão, buscando fortalecer ações em prol da equidade e diversidade e consolidar um 

pleito institucional pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência no cotidiano 

da Fundação.

A FeSaúde possui um Plano de Cargos e Salários e um Plano de Emprego, assim 

não serão estabelecidas diferenças salariais em razão de condições pessoais, físicas 

ou sociais tais como sexo, raça, estado civil, ideologia, opiniões políticas, religião ou 

qualquer outra condição de natureza pessoal, física ou social.

A Gerência de Gestão de Pessoas promoverá programas de conciliação que facilitem 

o melhor equilíbrio entre a vida pessoal e familiar dos seus profissionais e as suas 

responsabilidades laborais.
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Caberá ainda a Gerência de Gestão de Pessoas promover o treinamento dos 

profissionais da FeSaúde. Os programas de treinamento promoverão a igualdade de 

oportunidades e o desenvolvimento da carreira profissional e contribuirão para a 

consecução dos objetivos instituicionais.  

Condutas Gerais

Todos os funcionários da FeSaúde deverão manter, no âmbito pessoal e profissional, 

conduta adequada aos valores éticos e sociais; cumprir as leis e regulamentações, 

normas, políticas, processos e procedimentos estabelecidos. Conhecer e praticar 

continuamente, em suas operações do dia a dia, os princípios, valores, condutas e 

conceitos de Compliance contribuindo para aperfeiçoamento contínuio, visando a 

preservação da imagem e reputação da FeSaúde, e participar de todos os treinamentos 

considerados mandatórios com pontualidade e dedicação.

Jornada de Trabalho

A jornada de trabalho é estabelecida de acordo com a legislação vigente, e regulamentos 

internos. As marcações de ponto devem ser rigorosamente observadas, sendo 

responsabilidade do funcionário a marcação do ponto na entrada e na saída, e no 

horário de almoço.

O horário de trabalho visa atender às necessidades da FeSaúde, bem como os direitos 

trabalhistas assegurados, e aos cidadãos usuários do Sistema Único de Saúde. O 

não cumprimento das diretrizes de horário constitui infração grave, sendo, assim, 

passível de sanção.

O expediente deve ser utilizado exclusivamente à realização de atividades 

profissionais.

Exercício Adequado da Função

A FeSaúde visa atender e satisfazer os usuários do Sistema Único de Saúde e, dessa 

forma, todos os profissionais devem agir no sentido de assegurar a qualidade dos 

serviços prestados, cumprindo as regulamentações, acordos e contratos firmados 

buscando sempre a melhor alternativa legal para os envolvidos, devendo se abster 

de praticar atos ilícitos, danosos e/ou prejudiciais aos cidadãos, seja por ação e/ou 
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omissão que se caracteriza como conivência, omissão, imperícia, imprudência e/ou 

negligência.

Os profissionais deverão ser cuidados em qualquer intervenção, participação em 

conferências ou seminários, ou em qualquer outro evento que possa ter divulgação 

pública e de que venham a participar como representantes da FeSaúde, garantindo 

que a sua mensagem esteja alinhada à da Fundação, devendo ter autorização prévia 

do seu superior hierárquico e, em qualquer caso, informar tempestivamente a área 

responsável pela Comunicação Institucional.

Uso dos Recursos da FeSaúde

Dependendo da função exercida por nossos funcionários, a FeSaúde disponibiliza 

recursos, como computadores, telefones, veículos, equipamentos diversos e móveis 

para o melhor desempenho durante a atividade profissional.

Os bens cedidos devem ser utilizados exclusivamente para atividades relacionadas 

à FeSaúde, observadas as demais disposições estabelecidas em políticas específicas. 

Todos devem zelar pela conservação dos ativos da FeSaúde pelos quais sejam 

responsáveis, evitando desperdícios e gastos desnecessários.

Conflito de Interesses

Existem situações que podem apresentar Conflito de Interesse, esse tópico tem como 

referência a Lei Federal nº 12.813/2013  que dispõe sobre o conflito de interesses no 

exercício do emprego ou cargo em comissão. Aplica-se também esse entendimento 

aos prestadores de serviços terceirizados, aos estagiários e a todos aqueles que, por 

força de lei, contrato ou qualquer outro vínculo jurídico, prestem serviços de natureza 

permanente, temporária ou excepcional, direta ou indiretamente à FeSaúde.

Segundo o Referencial de combate à Fraude e Corrupção do Tribunal de Contas da 

União  o conflito de interesses “é um conjunto de circunstâncias que cria riscos de 

julgamento ou ações relativas ao interesse primário do agente público que venham 

a ser indevidamente influenciadas por um interesse secundário. Onde Interesse 

Primário refere-se aos principais objetivos de sua atividade enquanto agente público, 

notadamente o interesse público, e o interesse secundário significa, em geral, ganhos 

financeiros, mas também podem assumir a natureza de interesses pessoais, científicos, 
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educacionais, assistenciais, religiosos, sociais, e etc. Os interesses secundários não 

são considerados irregularidades em si, mas passam a ser questionáveis quando 

podem ter influência sobre o interesse primário.”. Já a Lei Federal nº 12.813/2013, 

define conflito de interesse como “ a situação gerada pelo confronto entre interesses 

públicos e privados que possa comprometer o interesse coletivo, ou influenciar de 

maneira imprópria, o desempenho da função pública.”.

Para fins deste Código, seguem algumas situações que podem configurar a existência 

de conflitos de interesses sendo responsabilidade de todos evita-las:

• Usar da posição que ocupa como agente público para apropriar-se de 

oportunidades, comissões, abatimentos, empréstimos, descontos, favores;

• gratificações ou vantagens em benefício pessoal, de membros de sua família ou 

de terceiros;

• Obter vantagem financeira pessoal, direta ou indireta, de fornecedores, 

prestadores de serviço ou instituições;

• Usar e/ou repassar indevidamente de informações privilegiadas, recursos 

financeiros e oportunidades de negócios para ganhos pessoais ou terceiros ou 

para fins contrários aos interesses coletivos;

• Divulgar ou utilizar indevidamente informações privilegiadas, obtidas durante o 

exercício do cargo, seja em proveito próprio ou de terceiros;

• Exercer atividades incompatíveis com as atribuições do cargo ou emprego que 

ocupa, inclusive em áreas ou matérias correlatas;

• Praticar atos visando beneficiar pessoa jurídica em que participe o próprio agente 

público, seu cônjuge ou parentes (até o 3º grau);

• Receber presente de quem tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado 

do qual este participe, fora dos limites e condições estabelecidas em políticas internas.

Ou seja, um conflito de interesse ocorre quando não temos, ou aparentamos não ter, 

a independência necessária para desempenhar nossas funções. No desempenho de 

nossas atividades profissionais, os interesses da FeSaúde devem prevalecer e orientar 

qualquer tomada de decisão.
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É necessário ressaltar que as vedações são exemplificativas, assim, é de responsabilidade 

de todos que se encontram vinculados à FeSaúde em caso de dúvidas procurar o seu 

gestor imediato, a Gerência de Gestão de Pessoas, ou o compliance.

Nepostismo

O Nepotismo ocorre quando um agente público usa de sua posição para nomear, 

contratar ou favorecer um ou mais parentes. O nepotismo é vedado, primeiramente 

pela própria Constituição Federal, pois contraria os princípios da impessoalidade, 

moralidade e igualdade e algumas legislações e a Súmula Vinculante nº 13, do 

Supremo Tribunal Federal.

É vedado aos profissionais da FeSaúde, no exercício de função efetiva ou comissionada, 

o favorecimento de cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau, nas relações de trabalho, na contratação de 

terceiros e na execução contratual; também é vedada a contratação de pessoa jurídica 

de familiar em um processo licitatório, e a contratação de familiares para a prestação 

de serviços terceirizados.

Discriminação e Assédio

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói busca um espaço diversificado e de inclusão, 

que valorize a inovação, e não tolera qualquer tipo de desrespeito ou discriminação, 

além de propiciar um bom clima institucional de trabalho, com profissionais 

competentes, valorizados e engajados.

Diferenças de opinião e de ideias são comuns e fazem parte de qualquer relação 

humana. Um conflito saudável envolve ouvir o outro e respeitá-lo mesmo 

quando há divergências, construindo relações onde todas as pessoas têm espaço 

para se expressar sem ofensas. Quando as diferenças de opinião não são tratadas 

adequadamente, conflitos podem se tornar situações extremas, dando espaços para 

assédios e abusos de poder. Para promover ambientes de trabalho respeitosos, 

não toleramos comportamentos ofensivos, intimidadores ou hostis, que possam 

caracterizar situações de constrangimento, desrespeito, abuso de poder e assédio, 

independentemente da relação hierárquica. 
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 Assédio Moral

O assédio moral é um processo extremo de hostilização no ambiente de trabalho. 

É identificado pela ocorrência de situações constrangedoras e graves e pela 

continuidade destas no decorrer do tempo. Por ser uma situação de violência 

psicológica extrema, geralmente é acompanhado da vivência intensa de humilhação 

e constrangimento que afetam a dignidade da pessoa. Conflitos pontuais, ainda que 

sejam ríspidos, não podem ser considerados assédio moral, mas também devem ser 

relatados e acompanhados.

O assédio moral se caracteriza pela perseguição (ação) ou pelo isolamento (omissão), 

por comportamentos insistentes, ofensivos e rudes, evidentes ou sutis, expressos 

em palavras, gestos, mensagens escritas ou por procedimentos gerenciais e 

organizacionais. Pode tanto ser praticado pelo superior hierárquico como por 

colegas de trabalho, independente da hierarquia.

 Assédio Sexual

Situações de assédio sexual ocorrem por atos, insinuações, contatos físicos forçados 

e convites impertinentes com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, 

prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência 

inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Para que seja identificada a 

prática do assédio sexual, não há necessidade de contato físico entre os envolvidos. 

 Assédio Religioso

O assédio religioso é um tipo de assédio moral que ocorre quando, no ambiente de 

trabalho, há constrangimento causado pela imposição de crença religiosa de maneira 

reiterada e prolongada. Este tipo de assédio fere a liberdade de crença prevista na 

Constituição Brasileira.

 Abuso de Poder

É configurado pelo uso de poder de forma ilegal, coercitiva ou em desacordo com 

suas finalidades. Em outras palavras, abusa do poder aquele que usa de seus direitos 

de forma ilimitada, em prejuízo dos demais. O abuso de poder pode ocorrer nas 

relações internas da FeSaúde, em situações decorrentes da subordinação afeta à 

relação de emprego, como também externamente, nas relações com contratantes, 
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fornecedores, parceiros, entre outros.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói visa a excelência e a confiabilidade na 

prestação de serviços públicos, atuando também na saúde e segurança (integridade 

física) dos seus profissionais, bem como protegendo o meio ambiente. Outrossim, é 

da responsabilidade de cada um estar familiarizado com as políticas, os procedimentos 

e as práticas de saúde, segurança e meio ambiente e cumpri-los rigorosamente.

Assim, cabe a FeSaúde  e aos seus profissionais promover e cumprir as legislações 

aplicáveis, políticas e procedimentos de meio ambiente, saúde e segurança do 

trabalho e garantir condições seguras e saudáveis e a proteção ao meio ambiente; 

bem como, cuidar da integridade física das instalações e equipamentos técnicos 

geridos por intermédio do contrato de gestão e da sede da instituição a fim de evitar 

possíveis riscos de acidentes.

Sendo vedadas as seguintes situações: (a) deixar de utilizar equipamentos de 

segurança; (b) comprometer os procedimentos de segurança ao não seguir os devidos 

protocolos e normas; e, (c) deixar de comunicar imediatamente sobre qualquer 

situação que se configure em risco.

7. USO DE RECURSOS DA FUNDAÇÃO OU 

GERIDOS PELA FUNDAÇÃO

A propriedade intelectual e informações, classificadas ou não, da FeSaúde são 

ativos extremamente valiosos e insubstituíveis. Todos os funcionários, diretores, 

estagiários e colaboradores da FeSaúde devem sempre manter a confidencialidade 

em relação a relatórios, pesquisas, informações financeiras e tributárias, e outros 

elementos aos quais tenham acesso durante e em virtude do exercício de suas 

atividades na Fundação.

As informações confidenciais produzidas internamente fazem parte da estratégia 

e do patrimônio intelectual da FeSaúde. Tais informações devem ser armazenadas 

de forma segura e nunca compartilhadas com pessoas não autorizadas. Informações 
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internas da Fundação devem ser tratadas como confidenciais, mesmo não estando 

formalmente classificadas, desde que não exista autorização expressa para sua 

divulgação pública ou com terceiros.

Os demais pontos relacionados a este item estão pormenorizados na Política de 

Segurança da Informação.

Sendo importante mencionar que o compromisso de confidencialidade permanece 

válido mesmo após o desligamento do quadro da FeSaúde.

8. VEDAÇÕES A BRINDES, PRESENTES, 

HOSPITALIDADE E ENTRETENIMENTOS

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói, embora possua natureza de direito privado, 

integra a administração indireta do Município de Niterói, assim terceiros podem 

se utilizar da entrega de presentes, vantagens e brindes de modo que ensejem 

situações que caracterizem ou que possam gerar expectativa de suborno, vantagem 

inapropriada ou reivindicações de favorecimento. 

Para os fins deste item há distinção entre presentes e brindes, sendo o primeiro 

vetado e o segundo liberado. Entende-se por brindes aquilo que não contenha 

valor comercial, seja distribuído por entidades de qualquer natureza, a título de 

cortesia, propaganda, divulgação habitual, por ocasião de eventos especiais ou datas 

comemorativas e não ultrapassem o valor total de R$ 100,00 (cem reais) artigo 6, 

inciso IX do Decreto nº 12.524/2017.

Já o entretenimento são atividades ou eventos que tenham como principal fim 

proporcionar lazer aos seus participantes, tais como festas, shows, eventos esportivos 

sendo vedado o recebimento independentemente do valor.

E, a hospitalidade envolve qualquer gasto com transporte aéreo, ferroviário, 

rodoviário, aquaviário, ou qualquer outro meio de transporte ou estadia em hotel, 

pousada, resort ou qualquer outro meio de hospedagem, que não tenham vínculo 

direto com a prestação de serviços ou que não sejam previstos em contratos com 

terceiros.
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Desta forma, para fins deste item são condutas vedadas ao Diretor, Funcionário, 

Colaborador ou estagiário da FeSaúde:

• Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, 

gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, 

familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua função ou influenciar 

outro agente para o mesmo fim;

• Receber presentes ou agrados que possam caracterizar troca de favores sendo 

exclusivamente permitidos os brindes conforme disposto no VII do art. 6º do 

Decreto Municipal nº 12.524/2017;

• No relacionamento com fornecedores é terminantemente proibido receber 

comissões ou quaisquer outros benefícios, monetários ou não, de empresas por 

estreitar relacionamentos de agentes com o poder público;

• Também é terminantemente proibido receber viagens ou ter as despesas de 

translado, estada ou permanência custeadas por fornecedores;

9. DISPOSIÇÕES COMUNS

Orientações sobre Comunicações e Reclamações por meio do Canal 

de Denúncia

Qualquer profissional da FeSaúde, independentemente do nível hierárquico que 

tenha conhecimento de indícios razoáveis da existência de qualquer irregularidade 

ou qualquer ato contrário a legalidade ou às regras do Código de Ética e Conduta e 

demais políticas de integridade da Fundação devem comunicá-la por meio do canal 

de denúncia estabelecido para esse fim. Em qualquer caso, tais comunicações devem 

sempre atender aos critérios de veracidade, responsabilidade e proporcionalidade. 

O canal de denúncias não deve ser usado para fins diferentes daqueles para os quais 

foi criado.

O canal de denúncias da FeSaúde é anônimo, entretanto caso o denunciante queira se 

identificar, a sua identificação será considerada como informação confidencial. Neste 

caso, a sua identidade não será revelada ao denunciante sem seu prévio e expresso 

consentimento, garantindo assim a confidencialidade da sua identidade e evitando 
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qualquer tipo de resposta ou questionamento do denunciado ao denunciante, como 

consequência da denúncia.

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói não admitirá retaliações ou punições, 

diretas ou indiretas, contra os funcionários, fornecedores ou quaisquer pessoas que 

apresentem denúncias ou reclamações que envolvam questões relacionadas a este 

Código de Ética e Conduta, ao cumprimento da lei ou às políticas de integridade da 

FeSaúde, e que devam ser denunciadas, à exceção de comprovada má-fé.

De toda sorte, caso os dados pessoais sejam fornecidos pelos denunciantes, a FeSaúde 

poderá realizar a referida cessão às autoridades administrativas ou judiciais sempre 

de acordo com a legislação vigente sobre proteção de dados pessoais.

Processamento das comunicações e relatos feitos pelo canal de 

denúncia

O processamento dos relatos de denúncias feitos por intermédio do canal de denúncia 

será recebido pelo compliance, e levado ao conhecimento do Comitê de Conduta 

Ética, que determinará ou não a abertura do procedimento interno, salvo se a 

denúncia tiver relação com um dos membros, quando será levada ao conhecimento 

do Conselho Curador que deverá convocar um investigador externo, visando a 

independência da apuração.

Em todas as investigações, serão garantidos os direitos de privacidade, defesa e 

presunção de inocência das pessoas investigadas.

Proteção de dados pessoais

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói compromete-se a lidar sempre com os 

dados pessoais recebidos por meio do canal de denúncia de forma absolutamente 

confidencial e de acordo com os propósitos estabelecidos neste item, e adotará as 

medidas técnicas e organizacionais necessárias para garantir a segurança dos dados 

e evitar sua alteração, perda, tratamento ou acesso não autorizados, tendo em conta 

o estado da tecnologia, a natureza dos dados armazenados e os riscos a que estão 

expostos, tudo em conformidade com as disposições da legislação em vigor, em 

especial a que regula a proteção de dados de natureza pessoal.
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Em geral, o denunciado será informado da existência de uma denúncia no momento 

em que o processo de investigação começar. No entanto, a critério do compliance, 

nos casos em que exista risco significativo de que tal comunicação comprometa a 

capacidade de investigar de forma efetiva a denúncia ou reunir elementos de prova 

necessários, ou ainda a possibilidade de coação de testemunhas, a comunicação ao 

denunciado poderá ser adiada.

Interpretação do Código de Ética e Conduta

Este Código de Ética e Conduta deve ser interpretado de acordo com o Sistema de 

Governança Corporativa da Fundação.

O compliance é o órgão responsável pela aplicação, interpretação e integração geral 

do Código de Ética e Conduta.

O Código de Ética e Conduta não consegue abranger todas as situações e 

acontecimentos possíveis, mas estabelece os critérios para orientar o comportamento 

de todos os funcionários, estagiários, diretores e colaboradores da FeSaúde e, quando 

apropriado resolver quaisquer dúvidas que possam surgir no desenvolvimento de 

suas atividades diárias.

Se as dúvidas surgirem não puderem ser esclarecidas com a consulta do Código de 

Ética e Conduta, poderão ser dirimidas com o superior imediato. Se as circunstâncias 

exigirem, o compliance deverá ser consultado, e se for o caso, emitirá Nota Técnica 

sobre o assunto que servirá de orientação para toda a instituição.

Regime disciplina

Importante mencionar, que ninguém, independentemente do seu nível ou posição, 

está autorizado a solicitar que um diretor ou profissional da FeSaúde cometa um 

ato ilegal ou que viole as disposições do Sistema de Governança Corportativa, ou o 

Programa de Integidade.

Por sua vez, nenhum administrador, profissional ou fornecedor da FeSaúde pode 

justificar condutas improprias, ilegais ou contrarias às disposições do Programa 

de Integridade sob a ordem de um superior hierárquico ou de qualquer diretor ou 

profissional da FeSaúde.
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A omissão em informar os casos de descumprimento deste Código, e as demais 

políticas, ou a prestação de informação sabidamente falsa, também representa 

infração ética passível de sanção.

Dentre as sanções que podem ser aplicadas em razão do descumprimento de 

quaisquer medidas previstas no Programa de Integridade, incluem-se a advertência, 

suspensão ou demissão do funcionário. Em relação a terceiros, o descumprimento 

do Programa de Integridade, quando cabível, pode resultar em termino do contrato.

A aplicação das sanções, após o devido processo, será executada pela Gerência de 

Gestão de Pessoas, após parecer da Assessoria Jurídica, e de acordo com as disposições 

da legislação trabalhista vigente, norma interna de medidas disciplinares, sanções 

contratuais previstas e disposições em norma coletiva de trabalho, quando houver.

Aceitação

Os funcionários, estagiários, diretores e colaboradores da FeSaúde aceitam as regras 

de ação estabelecidas neste Código de Ética e Conduta que lhes são aplicáveis. O 

compliance disponibilizará e controlará o sistema de aceite virtual, ou em meio 

físico deste Código.

Nos contratos de trabalho e de prestação de serviços, deverá haver cláusula com 

obrigação expressa de obediência ao Código de Ética e Conduta. 

Disseminação, treinamento e comunicação

É da responsabilidade do compliance promover a divulgação dos conteúdos da 

Política de Integridade tanto entre os profissionais da FeSaúde como em relação aos 

demais grupos de interesse.

Para promover sua divulgação entre os profissionais da Fundação, o compliance 

preparará e aprovará planos e ações para treinamento e comunicação interna 

periódica.

Os planos e ações de treinamento serão conduzidos em conjunto com a Gerência 

de Gestão de Pessoas para execução de acordo com as disposições do plano geral 

de atividades de treinamento. Os planos e ações de comunicação interna serão 

conduzidos em conjunto com a Assessoria de Comunicação, considerando as 
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disposições do plano de comunicação global da FeSaúde.

Aprovação e modificação

O Código de Ética e Conduta será revisado e atualizado anualmente, levando em 

consideração o relatório anual do Compliance, bem como decisões dos órgãos 

externos de controle, ou por intermédio de sugestões do Conselho Curador, 

Conselho Fiscal, dos funcionários ou dos fornecedores.

A Procuradoria Geral e a Controladoria Geral do Município de Niterói 

poderão formular propostas de melhoria ou de adaptação do Código de Ética 

e Conduta e do Programa de Integridade como um todo.

Qualquer alteração deste Código de Ética e Conduta deverá ser validado pela 

Diretoria Executiva.


