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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 

O Serviço Social do Comércio – Administração Regional em Roraima, é um Serviço Social 

Autônomo, instituído sob a forma de entidade de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos. 

Seguindo esta orientação, o Sesc-RR espera que as posturas e ações de seus profissionais, 

fornecedores e conselheiros, e a todos aqueles com quem nos relacionamos, sejam pautadas 

principalmente por valores éticos e morais, preservando sempre os princípios da legalidade, 

impessoalidade, eficiência, publicidade, entre outros tantos. 

O presente Código de Conduta Ética é um documento de referência que pretende integrar e 

reforçar os valores essenciais do Sesc-RR na prática do cotidiano, sendo fonte de reflexão ética 

na atuação profissional. 

Sendo assim, apresento-lhes este Código de Conduta Ética que objetiva estabelecer as condições 

essenciais para dar sustentação às relações interpessoais e consolidar a imagem do Regional 

como entidade ética, que pauta sua atuação não apenas em preceitos legais de administração e 

gestão de negócios, mas a valores socialmente aceitos, como respeito às pessoas, cumprimento 

de leis, igualdade e verdade. 

 

 

Ademir dos Santos 

Presidente  
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DIRECIONADORES ORGANIZACIONAIS 

 

Missão 

Promover ações socioeducativas que contribuam para o bem-estar social e a qualidade de vida 

dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, de seus familiares e da comunidade, 

para uma sociedade justa e democrática. 

 

Visão 

Ampliar o reconhecimento do Sesc pela sociedade, como instituição inovadora e propositiva na 

promoção de ações para o desenvolvimento humano e social. 

 

Valores  

Entender que ética representa um conjunto de valores que faz parte do comportamento dos 

indivíduos e nos direciona como Instituição a definir o que valorizamos em nossos dirigentes, 

colaboradores e demais stakeholders. 

 Transparência – Atuação íntegra com respeito às pessoas, à diversidade e à legislação, 

nas atitudes, na utilização dos recursos e na comunicação institucional; 

 Excelência – Desenvolvimento e aperfeiçoamento de processos e métodos de trabalho, 

nas atividades e serviços, tendo como referência os princípios e práticas que fortaleçam a 

identidade institucional; 

 Atuação em Rede – Fortalecimento do pensamento sistêmico e da identidade institucional 

respeitando a diversidade regional; 

 Ação Educativa Transformadora – Contribuição para o desenvolvimento do ser humano, 

visando a melhor compreensão de si mesmo, das suas potencialidades, do contexto em 

que vive, de sua capacidade de realizar escolhas e de colaborar para a coletividade; 

 Sustentabilidade – Incorporação de práticas sustentáveis, transversais e integradas, às 

ações institucionais; 

 Acolhimento – Adoção de atitudes e condições para materializar o adequado acesso e 

permanência dos diversos públicos, considerando os aspectos socioeconômicos, 

estruturais e culturais;  

 Respeito à diversidade –A todos os colaboradores, clientes, fornecedores e pessoas que 

tem contato pessoal ou coletivo dentro do ambiente de trabalho, que se manifesta ainda 

na aceitação das diferenças religiosas, culturais, sociais, linguísticas, políticas, estéticas, 

etárias, físicas, mentais, de gênero, de orientação sexual e outras; 

 Protagonismo - Referência na idealização e execução de ações socioeducativas para o 

cumprimento de suas finalidades. 

 Inovação – Promoção de um ambiente favorável à criação e experimentação de novas 

ideias e iniciativas que propiciem o aperfeiçoamento e/ou mudanças estruturais, 

contribuindo para o reconhecimento da instituição. 
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NORMAS DO CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA 

 

TÍTULO I 

ABRANGÊNCIA E APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA 

 

Capítulo I 

Objetivos Do Código De Conduta Ética 

Art.1º - O presente Código de Conduta Ética tem por objetivo definir os padrões de conduta do 

Serviço Social do Comércio – Administração Regional em Roraima, bem como discriminar os 

princípios éticos que norteiam a conduta individual e coletiva, as responsabilidades que os seus 

destinatários devem ter perante parceiros, fornecedores, clientes, instituições e sociedade, 

devendo ser cumprido por todos os colaboradores1, Diretoria Executiva2 e Conselho Regional do 

Sesc-RR. 

 

Capítulo II 

Imagem Institucional 

Art. 2º - O Serviço Social do Comércio -  Administração Regional em Roraima, pessoa jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos, entidade componente do serviço social autônomo, vinculado, 

organizado e dirigido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 

Roraima – FECOMÉRCIO-RR, está sujeita às diretrizes e normas gerais, emanadas pela 

Administração Nacional, possuindo autonomia no que se refere à administração de seus serviços, 

gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias. 

Art. 3º - A imagem de confiança e credibilidade do Sesc-RR é o resultado da sucessão de boas 

condutas coletivas, adotadas por seus colaboradores, que durante anos dedicaram-se a um árduo 

trabalho a fim de concretizar a finalidade institucional, logo, todos que dedicaram parte de seus 

tempos a fim de construir uma instituição forte e que conta com a excelência na qualidade de seus 

serviços, são responsáveis pela manutenção da imagem institucional do Sesc-RR. 

Art. 4º - Cabe a todos os gestores, a responsabilidade pela garantia dos procedimentos de 

divulgação da imagem institucional, cujo objetivo é propagação dos princípios éticos aplicáveis 

aos relacionamentos internos e externos. 

Art. 5º - A imagem do Sesc-RR e de seus produtos e serviços deve ser construída e preservada 

por todos os empregados, prestadores de serviço, estagiários, Diretoria Executiva e Conselho 

Regional, como seu mais importante patrimônio. 

 

                                                      
1 Empregados (aquele que possui contrato de trabalho por período de experiência, efetivo, por prazo determinado ou 
temporário), Estagiários e Prestadores de Serviço. 
 
2 Diretoria Executiva: Presidência, Direção Regional e Gerências 



 

5 
 

TÍTULO II 

COMPROMISSOS DO SESC-RR 

Capítulo I 

Relações Internas e Externas 

Art. 6º - Todas as ações do Sesc-RR e de seus colaboradores, Diretoria Executiva e Conselho 

Regional, sem exceção, devem orientar-se pelo respeito incondicional às leis, normas e 

regulamentos, alertando a todos sobre as consequências decorrentes do descumprimento desses. 

Art. 7º - Todas as pessoas devem ser consideradas e tratadas com respeito, sendo intoleráveis e 

proibidas atitudes de discriminação, desqualificação, intimidação ou de constrangimento, em 

função de cor, sexo, orientação sexual, religião, origem, classe social, idade ou deficiência. 

Art. 8º - Inibir qualquer situação de assédio físico, sexual, psicológico, moral, abuso de autoridade 

no trabalho e qualquer conduta que gere um ambiente intimidativo e ofensivo aos direitos dos seus 

colaboradores. 

Art. 9º - O Sesc-RR compromete-se a dispensar a todos os seus clientes tratamento respeitoso, 

cortês, prestativo e transparente, cumprindo sempre com seu dever de instituição ética e focada 

em seus valores e princípios institucionais.  

Art. 10 - O Sesc-RR compromete-se a repassar informações e dialogar com todas as partes 

interessadas de forma verdadeira, precisa e transparente, promovendo um ambiente que incentive 

a participação e opinião de todos. 

 

Capítulo II 

Consciência Ambiental e Sustentabilidade 

Art. 11 - O Sesc-RR deve exercer suas atividades com consciência ambiental, de forma a evitar a 

geração de impactos negativos às comunidades, além de visar o uso sustentável de recursos para 

preservar o meio ambiente.  

 

Capítulo III 

Contratação de Empregados 

Art. 12 - O Sesc-RR, em suas relações, não contrata e repudia toda organização que utiliza 

trabalho infantil ou qualquer forma de trabalho forçado (análogo à escravidão). 

Art. 13 - Conduzir os processos seletivos para a admissão de empregados ou promoção, com 

igualdade de oportunidade e tratamento, bem como garantir contratações de profissionais sem 

parentesco até terceiro grau civil (afim ou consanguíneo), conforme prevê o Art. 44 do Decreto nº 

61.836/1967 (Regulamento do Sesc). 
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Capítulo IV 

Qualidade de Vida 

Art. 14 - Promover ações para a melhoria da qualidade de vida dos empregados. 

Art. 15 - Garantir e zelar por um ambiente de trabalho seguro e saudável, com condições favoráveis 

para o bom desenvolvimento de suas funções, zelando pela melhoria contínua do clima 

organizacional. 

Art. 16 - Promover condições de trabalho que propiciem o equilíbrio entre a vida profissional, 

pessoal e familiar de todos os colaboradores. 

 

Capítulo V 

Respeito às Liberdades de Associação. Prática Político-

Partidária, Esportiva e Religiosa. 

Art. 17 - Respeitar a liberdade de associação e prática político-partidária, esportiva e religiosa, fora 

das dependências do Sesc/RR. 

 

Capítulo VI 

Obrigações dos Conselheiros Regionais, Diretoria Executiva e 

Demais Colaboradores do Sesc-RR 

Art. 18 - Conhecer e cumprir as políticas institucionais, as premissas legais e regulamentares, tais 

como normas, procedimentos internos definidos pela instituição, e ainda, a legislação vigente. 

Art. 19 - Cumprir, de acordo com as normas institucionais, as atribuições de seu cargo e função; 

Art. 20 - Zelar pela imagem institucional, mantendo conduta idônea, seguindo os princípios do 

sigilo, integridade, respeito e honestidade para com o Sesc. 

Art. 21 - Respeitar a hierarquia e acatar às orientações dos superiores. 

Art. 22 - Não ser conivente e/ou omisso com o erro ou infração). 

Art. 23 - Utilizar, nas dependências do Sesc, vestimenta compatível com o ambiente de trabalho e 

em condições de asseio pessoal, mantendo conduta moral e social adequadas. 

Art. 24 - Não remover, utilizar ou apropriar-se de bens e recursos materiais e/ou intelectuais 

pertencentes ao Sesc-RR. 

Art. 25 - Não exigir, insinuar, aceitar ou oferecer qualquer tipo de favor, benefício, doação ou 

gratificação, para si ou qualquer pessoa, como contrapartida às atividades profissionais ou 

com o objetivo de obter vantagens, influenciar decisões ou induzir pessoas e conceder 

permissões indevidas, caracterizando suborno ou propina, exceto aqueles objetos 

promocionais, que possuam a marca institucional, sem qualquer valor comercial. 
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Parágrafo único – Não se consideram itens para fim deste artigo, aqueles que não tenham valor 

econômico, ou que distribuídos a título de cortesia, propaganda, divulgação ou por ocasião de 

eventos institucionais e datas comemorativas.  

Art. 26 - É vedado ao colaborador usar o cargo ou função, facilidades, amizades, posição e 

influências para favorecimento para si ou para outrem. 

Art. 27 - Utilizar-se de todos os recursos disponibilizados pelo Sesc-RR, exclusivamente para fins 

institucionais, devendo manter a integridade dos recursos e confidencialidade das informações, 

sob pena de responsabilização e restituição dos mesmos, em caso de eventuais danos ou 

prejuízos, por dolo ou culpa do colaborador.  

Art. 28 - Zelar pelo crescimento e desenvolvimento institucional, abstendo-se de fazer críticas que 

afetem a imagem do Sesc ou dos concorrentes.  

Art. 29 - Representar em eventos e atos oficiais ou manifestar-se publicamente em nome do Sesc-

RR, somente com autorização prévia, ou quando formalmente designado. 

Art. 30 - Atuar de acordo com a política corporativa, zelando pelas práticas concernentes à 

responsabilidade social. 

Art. 31 - Sempre oferecer produtos e serviços de qualidade com honestidade e respeito, visando 

à manutenção de relacionamentos duradouros, buscando a satisfação dos clientes. 

Art. 32 - Tratar todos os colegas, clientes, fornecedores ou qualquer pessoa no ambiente de 

trabalho com urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e limitações 

individuais, sem distinção de raça, sexo, nacionalidade, orientação sexual, cor, idade, religião, 

posição política e social, abstendo-lhe de qualquer dano moral ou constrangimento.  

Art. 33 - Manter um atendimento padronizado, com eficiência, respeito e cortesia, cumprindo as 

regras de relacionamento com o cliente. 

Art. 34 - Manter um relacionamento profissional e respeitoso com os concorrentes. 

Art. 35 - Não é permitido tratamentos íntimos durante o horário de trabalho, carícias, beijos e outros 

similares nas dependências do Sesc-RR. 

Art. 36 - Todos os conselheiros, membros da diretoria executiva e demais colaboradores do Sesc-

RR têm o compromisso de desempenhar um papel de referência, zelando pelo bom exemplo e 

mantendo postura ética adequada à imagem institucional. 

Art. 37- Tanto nas suas responsabilidades profissionais quanto nas atividades pessoais, os 

colaboradores têm o dever de garantir que suas ações não criem um conflito real ou percebido 

com o interesse do Sesc-RR. 

Parágrafo Único - Configura-se conflito de interesse quando, por conta de um interesse próprio, 

um colaborador pode ser influenciado a agir contra os princípios e as normas da instituição, 

tomando uma decisão inapropriada ou deixando de cumprir alguma de suas responsabilidades 

profissionais. 



 

8 
 

Art. 38 - Manter sigilo de ato e/ou fato institucional, bem como de dados e informações não 

fornecendo-os ou revelando-os a terceiros, salvo por determinação legal ou autorização expressa 

dos superiores.  

Art. 39 - Nenhum colaborador deve divulgar ou utilizar informações confidenciais de maneira 

inadequada, seja durante ou depois do vínculo empregatício. Os dados, registros e qualquer outra 

informação produzida por colaboradores no exercício de suas responsabilidades de trabalho são 

de uso exclusivo do Sesc-RR. 

Art. 40 - Sob nenhuma circunstância os registros efetuados em documentos físicos ou eletrônicos 

podem ser destruídos ou descartados, salvo quando expressamente autorizados, respeitando 

sempre a proteção imposta em legislação vigente. 

Art. 41 - Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com o aprimoramento das 

funções, sempre que designado. 

Art. 42 - Prestar serviço no local designado, comparecendo no horário de trabalho ordinário e, 

quando convocado, no horário de trabalho extraordinário; 

Art. 43 - Assegurar o uso adequado do patrimônio, preservando e zelando pela conservação e 

economia de materiais no ambiente de trabalho. 

Art. 44 - Não retirar sem prévia autorização do superior imediato, qualquer objeto ou documento 

do Sesc-RR.  

Art. 45 - Utilizar crachá funcional durante todo o horário do expediente, e, em caso desligamento, 

devolvê-lo no ato da rescisão de contrato. 

Art. 46 - Utilizar de forma racional e coerente os recursos tecnológicos disponibilizados para a 

realização de suas atividades diárias: computadores, celulares, tablet e/ou outros equipamentos. 

 

Título III  

GESTÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 

 

Capítulo I 

 Comissão de Educação e Ética 

Art. 47 - A Comissão de Educação e Ética atuará como órgão de conscientização, educação, 

disseminação e monitoramento dos princípios e valores éticos adotados pelo Sesc-RR. 

Art. 48 - A Comissão se reunirá periodicamente a fim de propor medidas que visem a implantação 

de uma cultura organizacional que se baseia em processos de educação, prevenção e avaliação 

do desempenho dos colaboradores em relação às normas de condutas éticas estabelecidas neste 

Código. Sempre que houver reunião da Comissão, esta deverá ser registrada em ata.  

Art. 49 - A Assessoria de Compliance será responsável pela coordenação da Comissão de 

Educação e Ética, que será composta ainda pelos titulares das seguintes áreas: Assessoria de 
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Gestão Estratégica; Gerência de Educação, Gerência de Programas Sociais e o Núcleo de Gestão 

de Pessoas. 

Art. 50 - A nomeação dessa Comissão deverá ser devidamente regulamentada em Portaria de 

indicação, assinada pelo Presidente do Conselho Regional do Sesc-RR e possuirá prazo 

indeterminado, devendo ser alterada, quando da necessidade de substituição de seus membros. 

Art. 51 - Compete à Comissão de Educação e Ética: 

I - Propor, elaborar, executar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações 

objetivando a disseminação, capacitação e treinamento sobre as normas de ética e 

disciplina; 

II - Supervisionar a observância do Código de Conduta Ética a fim de prevenir situações 

que possam configurar descumprimento de suas normas, orientando e aconselhando 

sobre a conduta ética do colaborador; 

III - Submeter ao dirigente máximo do órgão ou entidade sugestões de aprimoramento ao 

Código de Conduta ética da instituição, bem como, elaborar e propor alterações ao Código 

e conduta ética. 

IV - Dirimir dúvidas a respeito da interpretação das normas de conduta ética e deliberar 

sobre os casos omissos; 

V - Analisar fato ou conduta considerados passíveis de infringir princípio ou norma ético-

profissionais, pronunciando-se por escrito, emitindo relatórios e pareceres; 

VI - Dar ampla divulgação do presente regramento ético, a fim de fortalecer a cultura ética 

e incentivar mudanças positivas no Sesc/RR. 

Art. 52 - A Comissão de Educação e Ética analisará questões recebidas da Ouvidoria, referentes 

ao Código de Conduta Ética, com imparcialidade e impessoalidade, buscando solucionar da 

melhor maneira possível, as situações apresentadas, dando retorno em tempo hábil, aos 

solicitantes. 

Art. 53 – Todas as solicitações, denúncias, respostas e decisões da Comissão de Educação e 

Ética serão tratadas com confidencialidade por seus membros, em qualquer caso ou circunstância.  

 

Capítulo II 

Ouvidoria 

Art. 54 - O Sesc-RR manterá um canal de Ouvidoria, que receberá entre outras, as questões 

relacionadas ao Código de Conduta Ética e encaminhará à Comissão de Educação e Ética para 

analisar e responder em tempo hábil ao solicitante. 

Art. 55 - A Ouvidoria, atuará de forma imparcial e impessoal, garantindo a confidencialidade das 

informações, preservando sempre a identidade das partes envolvidas. 
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Capítulo III 

Política de Consequências 

Art. 56 - Este Código de Conduta Ética reafirma o compromisso do Sesc/RR em buscar os mais 

altos padrões de conduta, esperando de seus colaboradores a mesma conduta descrita no 

presente Código, que passará a fazer parte dos contratos de trabalho, bem como deverá ser citado 

em todas as relações onde o Regional figure como um dos polos. 

Art. 57 - O colaborador, independentemente de seu nível hierárquico, que não cumprir ou 

desrespeitar qualquer dispositivo do Código de Conduta Ética, está sujeito às seguintes 

penalidades: advertência verbal; advertência por escrito; suspensão; e demissão por justa causa 

(de acordo com as hipóteses previstas no Artigo 482 da CLT). 

Art. 58 - A aplicação das penalidades acima será definida de acordo com a gravidade da 

ocorrência, sendo que a adoção de quaisquer das sanções aplicadas, entre as anteriormente 

citadas, não exclui a hipótese de reparação civil ou criminal. 

 

Capítulo IV 

Processo de Monitoramento e Controle 

Art. 59 - A acompanhamento e cumprimento das normativas constantes no Código de Conduta 

Ética do Sesc-RR será realizado periodicamente pela Comissão de Educação e Ética.  

Art. 60 - A Comissão desempenha a importante função de apurar e apreciar o suposto fato violador 

indicado por solicitação, reclamação ou denúncia, avaliando se houve infrações cometidas contra 

os princípios do Código de Conduta Ética do Sesc-RR, finalizando em parecer ou relatórios as 

conclusões chegadas. 

Art. 61 - A Ouvidoria atuará como canal para apresentação, triagem e processamento de 

solicitações, reclamações e denúncias acerca de fato que supostamente viole ou desrespeito 

normativas do Código de Conduta Ética do Sesc-RR. 

Art. 62 - Só seguirão para a Comissão de Educação e Ética, aquelas manifestações diretamente 

ligadas a fato que viole ou desrespeite algum normativo do Código de Conduta Ética, sendo outro 

assunto, direcionado às áreas competentes.  

Art. 63 - A atuação da Ouvidoria reforça o exercício da cidadania, contribuindo diretamente para a 

melhoria na qualidade e excelência dos serviços prestados. 
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Capítulo V 

Apresentação, Triagem e Processamento de Solicitações, 

Reclamações e Denúncias 

 Art. 64 - Todas as demandas que envolvam procedimentos descritos neste Código, devem ser 

apresentadas por meio de um dos canais descritos abaixo: 

Art. 65 - Todas as comunicações devem conter nome, endereço, e-mail e telefone para contato de 

quem efetua tal comunicação, bem como, número do CNPJ ou CPF ou ainda o número do RG e 

a informação a ser apurada/atendida. 

Parágrafo Único: A sigilosidade dos conteúdos, bem como dos dados de quem os envia, deverá 

ser preservada. 

Art. 66 - Após o protocolo do expediente, a Ouvidoria analisará o conteúdo dos fatos, classificará 

tal comunicação como sendo responsabilidade da Comissão de Educação e Ética e 

posteriormente remeterá à Comissão, para ciência e providência, indicando prazo para 

atendimento. 

Art. 67 - A Comissão de Educação e Ética apurará detalhadamente os fatos, procedência e 

veracidade do teor da comunicação, encaminhando quando da conclusão, à Direção Regional e 

Presidência, sugestões de medidas corretivas ou punitivas elencadas no artigo 56, quando 

confirmado o descumprimento deste Código. 

Art. 68 - Caberá as autoridades máximas do Sesc-RR, a decisão, quanto à natureza da ação 

disciplinar e sua aplicação.  

Título IV 

Disposições Gerais 

Art. 69 - A aprovação deste Código será disciplinada por Resolução, devidamente aprovada pelo 

Conselho Regional do Sesc-RR, que também aprovará a revisão de suas disposições, quando 

necessário, visando seu aprimoramento e atualização constantes.  

Art. 70 - Este Código de Conduta Ética entrará em vigor após sua aprovação, devendo todos os 

colaboradores do Sesc-RR, tomarem ciência do mesmo, logo, eventuais alterações ou 

modificações sofridas, deverão ser levadas ao conhecimento de todos que estão por ele 

obrigados.  

Art. 71 - A ciência a que faz referência este tópico deverá ser expressa e arquivada na pasta 

funcional do colaborador.  

Link Ouvidoria 

E-mail: ouvidoria@sescrr.com.br 

Diretamente à Ouvidoria no endereço: Rua Araújo Filho, 947, Centro, Boa Vista, RR. 

mailto:ouvidoria@sescrr.com.br
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TERMO DE COMPROMISSO E ADESÃO AO CÓDIGO DE 
CONDUTA ÉTICA DO SESC-RR 

 

 

Nome completo: ........................................................................................................................ 

Cargo/função:........................................................................... Matrícula: ................................ 

Setor: ................................................................................... Data admissão: ......../......../........ 

 

Reconheço ter recebido um exemplar do Código de Conduta Ética do Serviço Social do Comércio 

– Administração Regional em Roraima e depois de ter lido o documento, estou de acordo com seu 

conteúdo, me comprometendo a seguir e cumprir todos os dispositivos e temas abordados e 

definidos pelo mesmo. 

Compreendo que é minha responsabilidade respeitar as políticas, práticas e normas estabelecidas 

pelo Sesc-RR, compreendo, também, que o Código foi desenvolvido para servir como guia para 

as políticas institucionais na condução de minhas atividades e constitui um adendo ao contrato 

individual de trabalho. 

Obrigo-me, ainda, a guardar sigilo sobre informações relativas a atos ou fatos aos quais eu tenha 

acesso privilegiado por força do cargo ou função que ocupo, bem como não utilizar dessas 

informações para obter vantagens para mim ou para outrem. 

A assinatura do Termo de Compromisso e Adesão ao Código de Conduta Ética é expressão do 

livre consentimento e concordância no cumprimento desses princípios. 

 

Boa Vista-RR, ____ de __________ de ________. 

 

 

 

[NOME DO SIGNATÁRIO] 

[Cargo ou Função] 

 

  


