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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Código de Conduta Ética Da Casa de Euripedes tem como 

objetivo explicitar e pautar o comportamento esperado dos 

colaboradores, bem como reforçar a missão e os valores da 

instituição, apresentando regras e normas que sistematizam a 

postura dos colaboradores da instituição, mostrando o que se 

espera deles em suas atividades profissionais e também para que 

conheçam mais sobre os valores e estratégias corporativas. 

 

Compromisso com leis, regulamentos e contrato de trabalho, 

valorização integral do indivíduo, relacionamento com os 

diferentes públicos e aceitação da diversidade são alguns dos 

itens que devem estar presentes na mente e na rotina de todos os 

colaboradores. 

 

A missão, visão, princípios e valores da instituição direcionam as 

relações entre todas as partes interessadas. As orientações 

contidas neste manual devem ser observadas e atendidas por 

todos os colaboradores no desempenho de suas funções. 
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PORQUE TEMOS UM CÓDIGO DE ÉTICA 

 

 

 

Nosso compromisso é sermos reconhecidos pela sociedade e 

pelas familias como instituição de referência nos serviços de 

Assistencia Social e nas atividades educativas complementares 

para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social, com sustentabilidade econômica e social. 

 

Acreditamos que a maneira pela qual conduzimos nossos 

trabalhos é tão importante quanto os negócios que fazemos. 

Falando de maneira simples, trabalhando com integridade e com 

altos padrões de ética é o modo da Casa de Euripedes fazer tudo 

acontecer. 

  

Este Código de Conduta Ética oferece uma orientação para lidar 

com clientes/associados, fornecedores, colaboradores e 

concorrentes, com integridade e de forma ética e apropriada. 

 

Este código não pode descrever todas as leis, regulamentações 

ou as políticas que se aplicam a nós ou a uma determinada 

situação. Em vez disso, este código cria uma estrutura de padrões 

éticos dentro dos quais todos devemos trabalhar.   

 

Esses padrões normalmente são mais altos do que as obrigações 

legais. O código é um guia de referência importante, pois lutamos 

para conduzir nossos negócios de uma forma ética e apropriada. 
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MISSâo:   

 

Minimizar  a exposição de crianças e adolescentes em situação 

de vulnerabilidade e risco social, garantindo dessa forma 

sua promoção, proteção e o desenvolvimento integral de suas 

potencialidades, fortalecendo dessa forma os vínculos familiares e 

comunitários, através de atividades sócio educativas, acolhimentos, 

visitas domiciliares, grupos, oficinas recreativas, educativas, 

esportivas e culturais construindo um espaço de convivência, 

formação e participação para a cidadania estimulando o protagonismo 

social e autonomia a partir de seus interesses de acordo com sua fase 

de desenvolvimento. 

 

 

 

 

VISÃO:  
 
Realizar atividades de cunho educativo e social para ampliar o 

conhecimento formal, cultural, lúdico e o desenvolvimento integral 

das crianças e adolescentes, através de estratégias e intervenção, 

para aprimorar a interação, aprendizagem, sociabilidade e garantir a 

proteção social das crianças e adolescentes. 

 

 

 

 

PRINCIPIO E VALORES:  
 
Amor, Educação e Proteção. 
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Principios Gerais 

 

 

1. Ética:  

 

Princípio base e norteador de nossa conduta. Lidamos com vidas e usamos a 

pedagogia de ponta a serviço dos indivíduos, por isso agimos sempre com 

respeito, responsabilidade e transparência. E isso vai além da pedagogia. A 

ética permeia todas as nossas relações, escolhas e decisões. 

 
2. Responsabilidade Social: 

 

Reconhecemos a responsabilidade pelos resultados e impactos das nossas 

ações no meio natural e social e envidaremos todos os esforços no sentido 

de conhecer e cumprir a legislação e de, voluntariamente, exceder nossas 

obrigações naquilo que seja relevante para o bem-estar da coletividade. 

 

2. Confiança: 

 

A confiança recíproca entre as partes envolvidas é um valor básico e 

fundamental sobre o qual se assentam todas as nossas relações. A 

observância aos compromissos assumidos e a sinceridade em concordar 

apenas com encumbências que somos capazes de cumprir são condições que 

sempre podem ser cobradas de nós e que cobraremos dos demais. Procu-

raremos identificar, discutir e agir em situações, atuais ou potenciais, que 

ponham em risco a coerência e a consistência de nossos princípios e valores. 

 

3. Excelência:  

 

Não medimos esforços para dar segurança aos atendidos, dedicando lhes 

amor e competencia, com respeito e alegria, cobrando sempre a humildade e a 

união. Aliamos a tudo isso pedagogia de ponta… a do Amor, uma equipe 

altamente competente nas suas especialidades e parceiros comprometidos 

com a nossa causa. 
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4. Dedicação: 

 

Nos colocamos de corpo e alma em todas as nossas atividades. Seguimos 

Lado a lado com nossos atendidos e suas famílias para que eles nunca se 

Esqueçam da força que trazem dentro de si. 

O que a gente faz nos traz alegria porque gera alegria para aqueles por 

Quem fazemos. 

1. ÉTICA 
4. Transparência: 

4 
Consideramos indispensável que a sociedade tenha acesso às informações 

sobre o comportamento ético e responsável das entidades. Buscamos 

disponibilizar, de forma satisfatória e acessível, os dados e informações que 

permitam a avaliação das contribuições e impactos sociais e ambientais, 

ressalvadas as informações confidenciais. 44 

2. EXCELÊNCIA 
5. Responsabilidade Social: 

 

Reconhecemos a responsabilidade pelos resultados e impactos das nossas 

ações no meio natural e social e envidaremos todos os esforços no sentido 

de conhecer e cumprir a legislação e de, voluntariamente, exceder nossas 

obrigações naquilo que seja relevante para o bem-estar da coletividade. 

 

6. Marketing Responsável: 

 

Buscaremos orientar nossa política de marketing e comunicação pelo 

respeito à veracidade, consistência e integridade das afirmações, refletindo 

nossos valores e estimulando o comportamento ético e consciente do 

público. 

 
7. Boa Governança: 

 

Somos parte de uma comunidade em processo de aprendizagem e evolução 

baseadas no contínuo aperfeiçoamento das práticas e processos de gestão 

das entidades. Participar da casa de euripedes partilhar desta comunidade. 
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Para cumprimento de suas finalidades, a casa de euripedes observará os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

transparência, economicidade e da eficiência. 

 
Do Associado: 

 

A entidade possui as seguintes categorias de associados: 

 

I – Fundadores: aqueles que participaram da criação da entidade, conforme 

Assembléia Geral de constituição; 

II – Colaboradores: aqueles que se dedicam regularmente junto a entidade, 

independentemente de integrarem os quadros diretivos da entidade, como 

voluntários devidamente cadastrados; 

III – Contribuintes: aqueles que realizam contribuições voluntárias 

regulares. 

 
O associado, qualquer que seja a sua categoria, não responde 

individualmente, solidária ou subsidiariamente pelas obrigações da entidade, 

nem pelos atos praticados pelo Presidente ou pelo Diretor Executivo ou da 

Assembleia Geral. 

 
São direitos dos Associados: 

 

I – Participar, com sua família, de reuniões, campanhas e festividades 

promovidas pela entidade; 

II – Comparecer à Assembleia Geral, discutir e votar os assuntos nela 

tratada e propor medidas úteis de interesse da entidade; 

III – Votar e ser votado para os cargos eletivos, desde que quites com seus 

deveres sociais; 

IV – Apresentar propostas, programas e projetos de ação para a entidade; 

V – Ter acesso a todos os livros de natureza contábil e financeira, bem como 

a todos os planos, relatórios, prestação de contas e resultados de auditoria 

independente; 

VI - Defender-se quando da aplicação de alguma penalidade; 



 
 

 

 

 

 

CASA DE EURIPEDES 
AMOR – EDUCAÇÃO – PROTEÇÃO 

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei n.º 3585 de 25/03/1985 

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei nº 12.645 de 11/07/2007 

Declarada de Utilidade Pública Federal – Decreto n.º 95.617 de 12/01/1988 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rua Olavo Guimarães Correa n° 600 – Jardim Ouro Verde – CEP: 15.084-260 
São José do Rio Preto – SP    Telefone: (017) 3227-4733 

Email: cadadeeuripedes@hotmail.com 

VII - Convocar Assembléia Geral Extraordinária, mediante requerimento 

escrito e endereçado ao Presidente da Diretoria e que conte com, no mínimo, 

1/3 de assinaturas dos associados, mencionando o assunto e os motivos da 

convocação. 

 

São deveres dos Associados: 

 

I - Cumprir e fazer cumprir, fielmente, o presente estatuto; 

II - Desempenhar fielmente as funções para as quais tenha sido eleito, nomeado 

ou designado; 

III – Zelar pelo bom nome da entidade; 

IV – Acatar e respeitar as deliberações da Assembleia Geral, mesmo quando 

ausente ou voto vencido; 

V - Participar dos eventos realizados pela instituição; 

Vi - Comparecer as assembleias ordinárias, extraordinárias e as reuniões para 

as quais tenha sido convocado, aceitando suas decisões legais e estatutárias; 

Vii - Contribuir mensalmente para com a entidade. 

 

 
Da Diretoria: 

 
Os diretores serão escolhidos dentre os membros do quadro associativo da 

Casa de Euripedes através de assembléia geral e será composta de sete (7) 

membros, todos associados e com direito a voto, pessoas naturais, com 

mandato de dois (2) anos, para as funções de Diretor Presidente, Vice-

presidente, 1º Tesoureiro, 2º Tesoureiro, 1º secretário, 2º secretário e 

Diretor de Promoção Humana e Social. 

Os integrantes da Diretoria são eleitos em Assembléia Geral por um mandato 

de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição em sua totalidade, apenas uma 

única vez 

Os diretores têm atuação voluntária, sendo vedado o recebimento de 

qualquer contraprestação, favor ou facilidade pela função que 

desempenham nos cargos que exerçam. 
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Dos Funcionários: 

 

É vedada a contratação, para os quadros da Casa de Euripedes, de 

colaboradores que sejam cônjuges, parentes em linha reta ou colateral, até 

o 3º grau e por afinidade, de membros da diretoria. 

Os funcionários devem assumir a responsabilidade de trabalhar com 

transparência, decoro, zelo e eficácia, para benefício do assistido. 

 

Bens e Patrimônio 

 

Cabe a todo e qualquer Profissional da Casa de Euripedes zelar pela 

integridade dos bens, equipamentos e instalações da Instituição Deve-se, 

ademais, primar pela utilização consciente dos recursos disponíveis, 

mobiliários, equipamentos de informática e materiais de escritório em geral. 

 

Recursos Eletrônicos 

 

Os recursos computacionais, incluindo, mas não se limitando a 

computadores, celulares, e-mails, acesso a Internet e softwares de 

comunicação, pertencentes a Casa de Euripedes são disponibilizados para fins 

estritamente profissionais. 

Os profissionais se declaram cientes de que os equipamentos eletrônicos de 

uso corporativo poderão ser inspecionados a qualquer tempo, autorizando o 

monitoramento de todas as pastas e arquivos contidos no computador de sua 

utilização, bem como e-mails, telefones e celulares corporativos. Tal prática 

não se caracteriza violação a quaisquer direitos, uma vez que os 

equipamentos pertencem a Casa de Euripedes e o seu uso é de cunho 

profissional. 

 

 

Dos Fornecedores e Prestadores de Serviços: 

 

As relações com fornecedores de bens e serviços devem ser orientadas por 

critérios técnicos e profissionais, por princípios éticos, respeito às leis e às  

Normas vigentes, visando o estrito atendimento às necessidades da 

organização, sem conceder tratamento preferencial a quem quer que seja. 
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A contratação de Forenecedores e prestadores de serviços deverá obedecer 

a princípios rígidos de equidade e transparência que estão descritos no 

Manual de Compras da Casa de Euripedes. 

A Casa de Euripedes se reserva no direito de substituir e/ou romper relações 

com todo e qualquer fornecedor que descumpra as legislações de 

integridade, ambientais, trabalhistas, tributárias, de saúde e segurança no 

trabalho, ou contraste com os interesses da Instituição. 

 
Da Comunidade: 

 

As relações com a comunidade são pautadas por princípios éticos, de 

cidadania, responsabilidade e bem-estar social, sempre com transparência, 

postura pró-ativa e respeito aos valores culturais. 

 
Dos Governantes e Autoridades Públicas: 

 
As relações com governantes ou autoridades públicas deverão ser sempre 

baseadas na transparência e integridade, bem como nos demais princípios 

estabelecidos nas Leis nº 9.790/1999 (Lei das OSCIPs) e 12.846/13 (Lei 

anticorrupção). 

 

A Casa de Euripedes repudia toda e qualquer forma de corrupção, 

favorecimento, extorsão e propina, em todos os níveis e observa, na íntegra, 

todas as diretrizes e demandas do Pacto Empresarial pela Integridade. 

 

São proibidas quaisquer práticas de solicitar ou oferecer dinheiro, favores 

ou quaisquer formas de benefícios, incluindo a utilização de bens e recursos 

de autoridades e agentes públicos com o objetivo de adquirir ou agilizar 

qualquer prestação de serviço. 

 

Na hipótese de ocorrerem situações que configurem conflito de interesses 

com órgãos públicos, o fato deve ser, imediatamente, reportado à Diretoria. 

 

 

 

Do Meio Ambiente: 
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A Casa de Euripedes tem como compromisso e princípio fundamental o 

respeito e a preservação do meio ambiente, atuando de forma legal, 

preventiva e educacional, visando a sustentabilidade ambiental, a saúde e a 

qualidade de vida da população. 

 
 

Da Midia/Imprensa: 
 
As relações com a imprensa são pautadas pela ética, confiança, respeito, 

objetividade, e transparência, visando preservar o prestígio da associação, 

seu conceito e sua imagem junto aos assistidos, comunidades e governos. 

 

 

Normas especiais para diretores e gestores: 

 
Além de todos os Profissionais terem como dever a observância e atendimento às 

regras estabelecidas no Código, os diretores e gestores de cada área têm como 

responsabilidade: 

 

A.Tomar as medidas necessárias para que todos os Profissionais e Conselheiros 

conheçam e apliquem devidamente as regras estabelecidas neste Código de Conduta 

Ética; 

 

B.Ser um exemplo de conduta a ser seguido por todos os Profissionais e 

Conselheiros; 

 

C.Responder prontamente às questões e dúvidas levantadas pelos Profissionais e 

Conselheiros a respeito da conduta adequada frente a dilemas éticos; 

 

Ambiente de Trabalho 

 

A Casa de Euripedes valoriza um ambiente de trabalho agradável, onde todos 

os Profissionais e Diretores, independentemente da posição ocupada, 

convivem lado a lado em alto grau de cooperação. 

Nesse sentido, a instituição é contrária a qualquer forma de discriminação e 

preconceito exercidas nas relações internas ou externas, seja por raça, cor, 
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religião, orientação sexual, opção político partidária, idade, status social ou 

restrições física ou mental, comprometendo-se a respeitar todas as 

convenções e tratados sobre o tema, sobretudo a igualdade de todos 

perante a lei.  

 

Respeito 

 

Deve prevalecer o respeito no ambiente de trabalho de forma que, atos de 

assédio moral1, sexual2 ou situações que configurem pressões, intimidações 

ou ameaças no relacionamento entre Profissionais, Gestores e, Diretores, 

sejam eles de quaisquer níveis hierárquicos, são totalmente inaceitáveis. 

 

Atividade Política 

 

A Casa de Euripedes respeita a liberdade política dos Profissionais, Gestores e 

Diretores, no entanto, veda a realização de campanha ou propaganda político 

partidária nas suas dependências e/ou utilizando-se de recursos da Instituição e/ou 

em seu nome. A Política Interna regula a conduta político-partidária dos 

Profissionais e Diretores da entidade. 

 
Do Cumprimento deste Código de Ética 

 

Este código de ética deve ser divulgado para que seja incorporado 

naturalmente as ações cotidianas de todos os que se relacionam com a casa 

de euripedes. 

O mesmo deve ser aberto a sugestões e críticas para seu melhor 

aperfeiçoamento e eficaz implementação, mas deverá ser envolvido e cumprido 

por todos. 

Dúvidas, conflitos, que surgirem devem ser dirigidas por escrito e 

encaminhadas a diretoria da entidade para respostas ou soluções. 

 

 

São José do Rio Preto, Janeiro de 2020 

 

 

 

Casa de Euripedes 

CNPJ: 49.066.327/0001-55A 


