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Nossa história começou em 1998, quando um grupo de
professores, servidores e médicos do Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG) se
uniu para agilizar a contratação de profissionais para o
hospital, já que concursos públicos estavam suspensos há
vários anos. Preocupados em continuar oferecendo um
atendimento de qualidade aos pacientes, eles deram início
à atuação da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas
da Universidade Federal de Goiás (FUNDAHC) com
recursos próprios.
 
No início, a pequena estrutura se acomodava em uma
única sala no prédio da Faculdade de Medicina da UFG,
mas logo essa realidade mudou e, mais de mil funcionários
do Hospital das Clínicas (HC) mantinham vínculo com a
Fundação, tornando-a imprescindível para manter e
sustentar a prestação de serviços do HC. Em paralelo à
cogestão do HC, iniciamos amplo programa de incentivo e
financiamento de pesquisas junto aos professores das
Unidades Acadêmicas da área de saúde da UFG.

Hoje, contamos com um time de profissionais
competentes e comprometidos com o propósito de gerir
projetos que cooperem com a população que utiliza o
Sistema Único de Saúde (SUS), tanto em Goiás como em
outros estados, buscando sempre o incremento da
assistência, pesquisa e extensão.

• Transparência da gestão
• Total comprometimento com a qualidade dos
serviços assistenciais.
• Otimização de custos e recursos públicos e privados
empregados para melhoria da saúde da população.
• Eficiência e eficácia em uma assistência
humanizada.

Introdução

Com o auxílio dessa equipe, os pilares que nortearam o
surgimento da FUNDAHC continuam os mesmos:

A FUNDAHC é composta pela sede administrativa
institucional e por Unidades de Assistência de Saúde (UAS),
que são unidades de negócio geridas em parceria com as
Secretarias Municipal e Estadual de Saúde.
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Nosso objetivo é entregar Excelência e
Humanização em Saúde com tecnologia de ponta e

capital humano competente.

Atuamos sempre com respeito, carinho e
dedicação aos colaboradores e pacientes.
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Para os fins e efeitos deste Código as palavras ou expressões
abaixo relacionadas têm o significado a elas a seguir atribuídos:

1.1. Definições

Assédio
No ambiente de trabalho é a exposição forçada de uma
pessoa, a situações humilhantes e constrangedoras,
repetitivas durante a jornada de trabalho e no exercício de
suas funções, sendo mais comuns em relações
hierárquicas autoritárias, desestabilizando a relação da
vítima com o ambiente de trabalho e a organização, muitas
vezes forçando a vítima a desistir do emprego;

Ética
Otermo “ética” deriva do grego “ethos”, que significa
caráter, modo de ser de uma pessoa. Ética é um conjunto
de valores morais e princípios que norteiam a conduta
humana na sociedade. O conceito de ética é usado para
referir-se à definição de caráter e princípios como bens de
raiz. É ainda, a busca pelo bem comum.

Clientes
São todas as pessoas que usam os serviços de nossas
Unidades de Assistência de Saúde, e ainda, o poder público
parceiro da gestão compartilhada.

Pacientes
São todas as pessoas que estão sob os cuidados
assistenciais da unidade de saúde.

Liderança
São os responsáveis pela gestão de pessoas da FUNDAHC,
devidamente nomeados, isto é, Diretores, Gerentes,
Coordenadores, Supervisores e Encarregados.

Compliance
É um processo interno vinculado a Diretoria Executiva da
FUNDAHC, sendo a guardiã do Código de Conduta Ética, das
Políticas e Normas Internas da FUNDAHC. A função da área
de Compliance é verificar e assegurar que a FUNDAHC e as
pessoas que nele atuam ajam em conformidade com as
regras, quer sejam internas (Políticas, Protocolos, POP’s,
PG’s, etc), bem como, externas (Legislações aplicáveis,
Códigos deontológicos, etc).

Moral
Conjunto de regras de conduta consideradas como válidas,
éticas, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou
lugar, quer para grupos ou pessoa determinada.
Etimologicamente, o termo moral tem origem no latim
“morales”, cujo significado é “relativo aos costumes”. As
regras definidas pela moral regulam o modo de agir das
pessoas, criando hábitos, sendo moral uma palavra
relacionada com a moralidade e com os bons costumes.
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Parceiros
Específicos fornecem bens, ou prestam serviços, ou atuam
direta ou indiretamente em nome da FUNDAHC, a exemplo
de empresa de serviços de vigilância, advogado constituído
para defesa da FUNDAHC, etc.

Profissionais
São todas as pessoas vinculadas por contrato de trabalho
a FUNDAHC, e ainda, os estudantes, professores,
estagiários, os aprendizes e os trainee.

Deontologia
Tratado do dever ou o conjunto de deveres, princípios e
normas adotadas por um determinado grupo profissional.

O Código de Conduta Ética é o conjunto de princípios que
a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG
escolheu seguir no seu dia a dia, tendo por propósito
operar como elemento normativo central do Programa de
Integridade gerido pela área de Governança Corporativa, o
qual compõe a base do modelo de governança adotado
para a FUNDAHC.

Este Código de Conduta Ética tem como finalidade
dirimir questões relacionadas:

Políticas
As políticas organizacionais, também: são terceiros,
pessoas físicas e jurídicas que vinculadas por contratos
chamadas de políticas   corporativas, são guias orientadoras
que balizam as ações para o atingimento dos objetivos e
metas estabelecidos para a organização. São orientações
formais que facilitam e servem de base para a tomada de
decisões em diferentes níveis dentro da organização.

1.2. Propósito do Código de Conduta Ética

(i) ao cumprimento de regras de convivência no
ambiente de trabalho, sem distinção de hierarquia,
áreas ou funções exercidas;

1. O CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA 

(ii) a transparência dos processos em geral;

(iii) a segurança das atividades dos profissionais
envolvidos;

(iv) a segurança e o sigilo das informações que devem
ser protegidas pela confidencialidade, e

(v) segurança do paciente, bem como, a sua
integridade.
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Este documento intitulado Código de Conduta Ética da
FUNDAHC (ou apenas “Código”), elemento central do
Programa de Integridade da FUNDAHC, contém um
conjunto de princípios éticos e normas de conduta que
devem reger a atuação de todos os Profissionais vinculados
por contrato de trabalho a FUNDAHC, de todos os níveis
hierárquicos, sem qualquer exceção.

São abrangidos por este Código, também, os membros do
Conselho Curador, Profissionais, trainee, estudantes,
professores, os aprendizes e os estagiários vinculados a
FUNDAHC, bem como, os profissionais lotados nas
Unidades de Assistência de Saúde, tanto servidor público,
quanto privado. 

Em determinadas matérias específicas que demandam uma
regulação detalhada, algumas normas tratadas neste
Código são complementadas pelas Políticas ou Normas
Internas, adotadas e publicadas pela FUNDAHC.

1.3. Abrangência do Código

1. O CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA 
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Parcerias de sucesso em gestão de projetos e serviços de
saúde em Goiás.

2.1 FUNDAHC

2. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

2.1.1 Negócio

Gerir projetos e serviços de saúde com excelência e
transparência.

2.1.2 Missão

Ser reconhecida em Goiás como referência em gestão eficiente
no apoio ao ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento
profissional e inovação na área de saúde até 2024.

2.1.3 Visão

2.2 UNIDADES DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE

Soluções em assistência pública em saúde.
2.2.1 Negócio

Prestar serviços de saúde humanizados com excelência.
2.2.2 Missão

Ser reconhecida como centro de excelência em assistência
humanizada em saúde na perspectiva da formação de
recursos humanos em saúde.

2.2.3 Visão

2.3 VALORES

Sustentabilidade
Ser guiado diariamente pela visão de longo prazo em termos
sociais, financeiros e ambientais;

Ética
As decisões são orientadas ao maior benefício para a
sociedade com respeito à essência das normas, valores,
prescrições e exortações presentes em todas realidades
sociais;

Respeito ao ser humano
Quando é tratado em todos os aspectos de sua dignidade,
sendo despendidos esforços e disponibilizados recursos de
acordo com as necessidades do indivíduo;

Resiliência
Resistência às pressões do ambiente mantendo o propósito
do indivíduo e da instituição;

Capital Humano
Colaboradores como pessoas responsáveis pela realização
diária da missão institucional alicerçados em credibilidade,
reconhecimento e com vistas ao desenvolvimento pessoal e
organizacional; e

Equidade
Oferta dos recursos institucionais traduzidos em serviços
que atendam às necessidades dos indivíduos de forma
igualitária e justa para a sociedade.
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A FUNDAHC é uma Fundação privada sem fins lucrativos
que visa oferecer um serviço humanizado e com padrão de
qualidade para os pacientes, por meio de profissionais
qualificados, clima amistoso e processos eficientes, de
maneira diuturna.

Prezamos pelo fortalecimento da marca, cuja a consolidação
se dar a partir da prática dos nossos valores no dia a dia.

Assim, enquanto organização, a FUNDAHC se propõe:

3. RESPONSABILIDADES

Proteger a reputação e integridade da FUNDAHC,
demonstrando nosso compromisso com os mais
elevados padrões de conduta ética e
comportamento profissional, desenvolvendo
nossas atividades de forma integra, imparcial e
honesta;

Não tolerar qualquer conduta de nossos
Profissionais e Parceiros que configure em
tentativa ou em prática de suborno ou corrupção,
ou que possam representar ato lesivo contra
quaisquer pessoas e contra a administração
pública ou privada;

 

não aceitar e de nenhuma forma apoiar qualquer
tipo de iniciativa que possa direta ou
indiretamente implicar em lavagem de dinheiro,
assim entendido o procedimento de simular
situações e ou forjar documentos que sirvam para
mascarar a origem e tentar legalizar recursos
ilícitos;
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4.1 LIDERANÇA

4. RELACIONAMENTO NO
AMBIENTE DE TRABALHO

4.2 CUIDADO COM AS PESSOAS

A liderança tem o papel fundamental na disseminação prática
do CCE da FUNDAHC, pois, cabe a responsabilidade de
cumprir e fazer cumprir este Código, ainda, por meio da
liderança inspiradora sendo o exemplo de integridade, velando
pelo clima amistoso, pelo fortalecimento da imagem da
FUNDAHC, promovendo a cultura e estreitando o
relacionamento entre os profissionais baseado na liberdade,
equidade, transparência, respeito e ética.

Por isso, os líderes devem estar alertas para detectarem
situações ou ações de possíveis violações deste Código ou
das Políticas e Normas Internas FUNDAHC. Se tais
questões surgirem, cabe aos líderes resolvê-los de forma
íntegra e correta, ou se certificarem de que o assunto esteja
encaminhado para a função ou para Liderança correta;

Seguindo os princípios e valores da FUNDAHC, as Lideranças
não participam e não toleram a participação de Profissionais
em ações de retaliação contra pessoas que apresentarem
dúvidas, preocupações, denúncias ou fizerem perguntas.

A FUNDAHC está comprometida em valorizar e apoiar a
diversidade e a inclusão em sua força de trabalho, e por isto
promove e incentiva um ambiente de trabalho onde as
diferenças das pessoas são respeitadas e valorizadas. Por isto:

Não tolera qualquer tipo de discriminação baseada
em raça, cor, sexo, orientação sexual, religião,
idade, estado civil, origem, nacionalidade,
condições físicas ou mentais, e exigimos o mesmo
comportamento dos nossos Profissionais e
Parceiros;

Não tolera qualquer espécie de assédio aos nossos
Profissionais e Parceiros;

Promove oportunidades iguais a todos utilizando o
mérito, a integridade e a competência como
critérios básicos de contratação e promoção dos
nossos Profissionais e Parceiros;

Valoriza e promove uma cultura organizacional onde
todos são tratados com respeito e dignidade.
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4.3 SAÚDE E SEGURANÇA

4. RELACIONAMENTO NO
AMBIENTE DE TRABALHO

4.4 ASSISTÊNCIA A PACIENTES

Na FUNDAHC somos comprometidos com a saúde e
segurança dos nossos Profissionais, Pacientes e Parceiros.
Por isto:

A FUNDAH realiza o atendimento ao paciente e sua família
com respeito, qualidade, segurança, atenção e privacidade na
busca do restabelecimento do seu bem-estar físico e mental.
Tratamos nossos clientes com respeito e profissionalismo.
Por isso, a unidade de saúde se compromete a:

Tratar os pacientes e demais clientes de forma
igualitária, com respeito, atenção, prontidão e
profissionalismo.

Usar adequadamente os jalecos, uniformes e
demais vestuários seguindo todas as normas de
biossegurança. 

Usar segundo regulamentação adornos,
maquiagem, perfumes, calçados e roupas a fim de
demonstrar profissionalismo.

Responder às solicitações e reclamações dos
pacientes dentro de prazo aceitável.

Aprimoramos constantemente nossos processos de
prevenção a acidentes de trabalho e de
comunicação de doenças através da implementação
de novas práticas e novas tecnologias;

Atuamos imediatamente caso haja qualquer tipo de
acidente, procurando mitigar a situação e
auxiliando no tratamento e na assistência às
vítimas;

Estimulamos que nossos Profissionais, Pacientes e
Parceiros tenham uma vida pessoal e profissional
equilibrada e balanceada, e estimulamos a prática
de atividades que lhes proporcionem bem-estar e
adequado convívio social.
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4.5 PESQUISA

4. RELACIONAMENTO NO
AMBIENTE DE TRABALHO

Os estudos científicos devem ser desenvolvidos com
consistência, ética, rigor técnico e profissional e devem
atender a todos os requisites legais aos quais estão sujeitos.
Por isso, devem:

• Obter aprovação prévia das pesquisas nos Comitês
apropriados.
• Divulgar os resultados seguindo rigor técnico e profissional
não admitindo qualquer forma de fraude, plágio, falsificação
ou fabricação de resultados.
• Obter consentimento livre e informado em pesquisas
envolvendo seres humanos, garantindo que o sujeito da
pesquisa tenha conhecimento claro do que vai acontecer
com ele, dos riscos, de que forma suas informações serão
utilizadas e da responsabilidade do Hospital.
• Resguardar todas as informações obtidas durante o
processo de desenvolvimento da pesquisa. 
• Declarar potenciais conflitos de interesse na fase de
submissão para aprovação do projeto de pesquisa. 
• Atuar com rigor no controle dos recursos financeiros, sejam
eles próprios ou de terceiros, garantindo sua aplicação
adequada e evitando desperdícios.
• Obter a aprovação do Diretor Médico do Hospital para iniciar
qualquer pesquisa e comunicá-lo de seu encerramento.

Questões específicas de Ética Médica e de Ética de Ensino e
Pesquisa são tratadas nas deontologias próprias.

4.6 ENTORPECENTES

O uso de álcool e drogas, podem afetar a habilidade dos nossos
Profissionais e Parceiros no desempenho de suas funções,
além de colocar outras pessoas em risco. Em razão disso:

• Os Profissionais e Parceiros são expressamente
proibidos de usar, ter na posse ou comercializar
qualquer tipo de substância entorpecente, lícita ou
ilícita, bem como são proibidos de trabalhar sob
influência de álcool, e ou drogas ilícitas, assim como,
está proibido também, fazer uso de qualquer tipo de
medicamento sem a devida prescrição que possam
afetar a habilidade no desempenho das funções.

• O uso de medicamento controlado é permitido desde
que nossos Profissionais sigam orientação médica
quanto ao seu impacto nas atividades laborais. Os
Profissionais devem comunicar ao superior imediato, e
também à área de SESMET (Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho),
sempre que recomendados pelo seu médico ou
verificadas alterações na atenção ou na habilidade de
operar máquinas, equipamentos, ferramentas,
computadores ou veículos.
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A FUNDAHC pauta a condução dos negócios pelos padrões
éticos, de maneira transparente, correta e justa, em razão
disso:

5. CONDUÇÃO DOS NEGÓCIOS

• Todos os nossos negócios foram e continuam sendo
desenvolvidos em conformidade com as leis e são no
dia a dia conduzidos com base em princípios e
valores de integridade e transparência;

• Estamos engajados com o sistema de gestão da
qualidade, buscando a melhoria contínua na
prestação dos serviços e na parceria duradora com
nossos Clientes, Profissionais, Parceiros e demais
partes interessadas nos serviços de assistência
público-hospitalar.

6. CONDUTA ANTICORRUPÇÃO
A  FUNDAHC conduz seus negócios e suas atividades
baseado em seu mérito e competências institucionais e não
tolera qualquer tipo de pagamento impróprio, vantagem
indevida, suborno, propina ou qualquer outro meio de
Corrupção direta ou indireta, feito para ou recebido de
empresas, parceiros, órgãos do governo, políticos,
funcionários públicos e de empresas públicas ou privadas, ou
quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas. Em razão disso:

• Somos comprometidos na prestação de serviços
assistenciais público de maneira justa e honesta, e por
isto nunca recebemos, oferecemos ou prometemos
qualquer pagamento, comissão, ajuda de custo,
presente, compensação ou remuneração com a intenção
de em troca dar ou obter ou influenciar alguma decisão
ou para dar ou obter algum tipo de vantagem indevida;

• A inobservância ou a violação deste princípio
anticorrupção por qualquer de nossos Profissionais e
Parceiros pode trazer consequências severas a
FUNDAHC e ou às pessoas direta e indiretamente
envolvidas. Por cautela são estabelecidos na FUNDAHC
mecanismos de prevenção, controle e punição, geridos
pela área de Governança Corporativa, com reportes a
Diretoria Geral, que são de conhecimento de todos os
Profissionais, Pacientes e Parceiros, e que servem para
prevenir ocorrências e evitar riscos desnecessários à
FUNDAHC.
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A FUNDAHC pode ser responsabilizada por atos de terceiros
atuando em seu nome. Assim, todas as decisões e
contratações obrigatoriamente têm como base os princípios
de integridade e transparência, que são vetores da conduta
ética preconizada neste Código. Por isto:

7. RELACIONAMENTO COM PARCEIROS

• Ao lidarmos com quaisquer contrapartes, mantemos os
nossos padrões de austeridade, cortesia, presteza e
transparência, sem privilégios ou favorecimentos;

• A contratação de nossos Parceiros é baseada na
necessidade da FUNDAHC. Estabelecemos relações de
negócios com Parceiros que ajam com padrões éticos
compatíveis com os nossos, sempre seguindo um processo
de seleção rígido e justo, observando critérios legais,
técnicos e profissionais, e sempre recusando práticas 

 de concorrência desleal e também de trabalho
forçado, trabalho escravo, trabalho infantil ou
discriminatório;

• Ao lidarmos com Parceiros que mantenham
relacionamento direto ou indireto com órgãos
públicos e que estes de alguma forma ajam em nome
do FUNDAHC, exigimos e por isto verificamos que
estes Parceiros atuam em conformidade com os
princípios éticos contidos neste Código; 

• É proibido prometer, oferecer, dar ou receber, direta
ou indiretamente, qualquer tipo de benefício ou
vantagem indevida a agente público ou a terceiros
relacionados a estes.

8. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
Nenhum colaborador ou parceiro no exercício de suas
atividades pode manifestar-se sem autorização institucional
em qualquer tipo de mídia profissional ou não em nome
da FUNDAHC, não é permitido divulgar imagens, vídeos,
documentos, etc., pois, podem ser consideradas informações
confidenciais da Instituição, entre outras, as relativas a
pacientes, alunos, fornecedores, parceiros, planos de 

atividades, dados ou especificações técnicas,
documentação, práticas e procedimentos, contratos,
apresentações, know how, planejamento de aulas e
informações sobre mercados, análises competitivas,
bases de dados, aplicativos e invenções.
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A veiculação de informações no âmbito da FUNDAHC, por
parte de todos os Profissionais e Parceiros, deve estar
obrigatória e exclusivamente relacionada com a atividade
profissional. Computadores e servidores, inclusive e-mails
enviados e recebidos, são de propriedade da FUNDAHC, e
seus conteúdos não são considerados privados, exceto
quando exigido por legislação específica. Por isto:

9. USO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO

• São proibidas mensagens falsas, obscenas,
preconceituosas e desvinculadas das atividades
profissionais;

• Toda a informação produzida pela FUNDAHC, ou por
ele adquirida, é considerada de sua propriedade,
parte do seu patrimônio, não importando a forma de
apresentação ou de armazenamento, devendo ser
adequadamente protegida;

• A FUNDAHC reserva-se o direito de gerir os ativos das
informações, por meio de controle e monitoramento
do acesso dos Profissionais à Internet, Intranet, e-mail
e outras formas de comunicação eletrônica, conforme
sua Política de Segurança da Informação;

• É proibido o compartilhamento de senhas
eletrônicas entre Profissionais. As senhas dos
sistemas utilizados pela FUNDAHC são de uso pessoal
e intransferível, sendo sua guarda, sigilo e
manutenção de responsabilidade exclusiva de cada
um dos Profissionais;

• Os Profissionais quando fizerem uso de telefone,
Intranet, Internet, e-mail e redes sociais como meio
de comunicação, devem fazê-lo em seu próprio
nome, nunca em nome falso ou em nome de outra
pessoa.
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Para evitar situações de conflito de interesses, todos os
Profissionais são estimulados a agir sempre no melhor
interesse da FUNDAHC e a usar todos os recursos e
ferramentas que lhes forem disponibilizados somente em
benefício e a serviço da FUNDAHC.

É fundamental evitar circunstâncias em que o interesse
pessoal entre em conflito ou possa parecer que esteja em
conflito com os interesses da FUNDAHC. Assim, devemos
ser transparentes na prestação de nossos serviços e 

10. CONFLITO DE INTERESSES

devemos evitar situações em que nossos interesses
pessoais possam entrar em conflito com os interesses da
FUNDAHC, ou ainda que possam interferir ou parecer
interferir com a nossa capacidade de agir no melhor
interesse da FUNDAHC.

É vedado ao profissional da FUNDAHC prestar serviços para
a Unidade de Saúde, ou ser sócio de empresas que prestam
serviços à FUNDAHC.

11. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, PRESENTES E FAVORES
Dar ou receber presente pode ser conduta para estreitar um
relacionamento, porém, em determinadas situações, o agrado
pode representar um conflito de interesses ou até mesmo
representar uma prática ilegal de oferta ou recebimento de
vantagem indevida. Por isto:

• Como regra geral os Profissionais da FUNDAHC não podem
dar ou receber presentes ou entretenimento de qualquer
valor oferecido por Parceiros, membros de Governo,
políticos, funcionários públicos, funcionários de empresas
privadas, e quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas
que tenham ou possam vir a ter negócios ou relacionamento
institucional ou comercial com a FUNDAHC;

• No desempenho de suas funções, desde que previamente
autorizados, os representantes da Instituição poderão

suportar eventuais despesas com refeições e transporte,
dentro dos limites razoáveis e políticas, que não impliquem
vantagem indevida, recompensa ou retribuição a terceiros.

• Exceções podem ser aprovadas pela Comissão de Ética e
Disciplina, desde que baseadas no critério da razoabilidade
do que se está oferecendo ou recebendo;

• As doações recebidas ou cedidas, devem ser previamente
aprovadas pela Diretoria Executiva no âmbito geral, quanto
às UAS’s, pela Diretoria Geral, observando a Política Geral de
Doações; 

• Em nenhuma hipótese podem ser ofertados ou recebidos
presentes em dinheiro ou equivalentes de dinheiro (como
cartões pré-pagos).
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Todos os Profissionais são responsáveis pelo uso,
manutenção e proteção do patrimônio material e intelectual
da FUNDAHC, bem como por suas dependências e
equipamentos, devendo zelar pelo seu uso adequado.

Os ativos intelectuais da FUNDAHC incluem marcas
registradas, metodologias, dados técnicos e econômico-
financeiros, bases de dados, informações e documentos
sobre processos organizacionais, planejamento operacional, e
estudos e pesquisas de mercado e de opinião, conteúdos de
palestras e apresentações, e assemelhados.

Todo trabalho de natureza intelectual, de inteligência do
negócio, e de informações estratégicas, gerado dentro da
organização, ou por ela adquirido por meio de contratação e
pagamento, é de propriedade da FUNDAHC, e sua reprodução
e divulgação somente se dará com autorização expressa e por
escrito da diretoria.

Em palestras, seminários e outros eventos públicos devem ser
resguardas as informações confidenciais da FUNDAHC e seus
negócios, e a exposição de informações confidenciais,
qualquer que seja a finalidade, somente será permitida quando
previamente autorizada por escrito pela diretoria.

Cada Profissional é responsável pela guarda, sigilo e
confidencialidade de qualquer ativo intelectual da FUNDAHC a
que tenha acesso em decorrência de seu cargo ou função.

Em razão disto:

12. USO DE RECURSOS DA FUNDAHC
• Os Profissionais não podem tomar emprestado, ou
reproduzir, ou de alguma forma apropriar-se de bens e
recursos da FUNDAHC, nem utilizá-los em benefício
próprio ou de terceiros, salvo se previamente
autorizados por escrito pela diretoria;

• Qualquer reprodução, ou remoção ou utilização de
material, bem físico, equipamento ou ativo intelectual
pertencente a FUNDAHC, fora do âmbito da FUNDAHC,
somente pode ser feita com prévia autorização por
escrito da diretoria, sob pena de a inobservância desta
restrição ser considerada ato ilícito passível de sanção
disciplinar, cuja gradação da penalidade pode chegar à
demissão motivada do Profissional.
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A FUNDAHC apoia toda e qualquer ação para melhoria dos
processos, portanto, incentiva que seus colaboradores
levem ao conhecimento do seu gestor imediato ou Diretoria
da Unidade através do canal da Ouvidoria, as reclamações
ou pontos de melhoria. 

Para tratar das reclamações e/ou denúncias, a Diretoria da
Unidade poderá nomear um Comitê específico para
apuração dos fatos. 

As reclamações, sejam elas de qualquer tipo, como desvio
de conduta praticada por algum profissional, fato que
implique em inobservância ou violação dos princípios e
normas deste Código, serão tratados com total
imparcialidade pelas partes envolvidas. 

Em razão disso:

13. CANAL DE DENÚNCIAS

• A FUNDAHC mantém os serviços especializados de
Canal de Denúncias, que se trata de um sistema próprio
de recepção de denúncias que garante o sigilo das
informações prestadas e o integral anonimato do
denunciante;

• Eventualmente, durante uma investigação de desvio
de conduta, o denunciante e testemunhas podem ser 
chamados para contribuírem com informações em
relação ao fato investigado;

• O sigilo das informações e o anonimato de toda e
qualquer denúncia é rigorosamente mantido e os fatos
denunciados serão necessariamente apurados pelo
Comitê, e ou por auditoria interna, para posterior tomada
de decisão por parte da Diretoria.

• A FUNDAHC não tolera qualquer tipo de retaliação,
ameaça, chantagem, perseguição ou qualquer forma de
constrangimento ou ação que possa intimidar e ou
mesmo prejudicar direta ou indiretamente as pessoas
que colaborarem com as investigações e com o
denunciante.

A FUNDAHC não tolera qualquer tipo de retaliação, ameaça,
chantagem, perseguição ou qualquer forma de
constrangimento ou ação que possa intimidar e ou mesmo
prejudicar direta ou indiretamente as pessoas que
colaborarem com as investigações e com o denunciante.
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• Todos devem compreender e seguir este Código,
também as Políticas e Normas Internas da FUNDAHC, e
ainda a legislação aplicável à sua função. Se houver
alguma dúvida em relação a esta responsabilidade, cabe
ao Profissional solicitar ajuda e fazer as suas perguntas
ao superior imediato ou a Comissão de Ética e Disciplina
da FUNDAHC;

• A inobservância deste Código, ou de qualquer Política ou
Norma Interna, e a inobservância da legislação de 
regência da função, poderá acarretar consequências
para a FUNDAHC e resultar em sanção disciplinar do
Profissional respectivo, cuja gradação vai de uma
advertência verbal ou por escrito, podendo passar por
uma suspensão e, no extremo, podendo implicar a
rescisão motivada do contrato de trabalho, neste último
caso sem prejuízo da responsabilização civil ou criminal
cabível.

O Código contempla princípios éticos que devem nortear a
conduta dos Profissionais, e por isto deve o Código ser
compreendido, assimilado e respeitado por todos os que
estejam vinculados profissionalmente a FUNDAHC.

A inobservância do Código, bem como a omissão de
informações relevantes, qualquer que seja o motivo da
inobservância e ou da omissão, sujeitará o Profissional
respectivo às sanções disciplinares cabíveis.

É da Diretoria a competência indelegável de aprovar o Código de
Conduta Ética e suas atualizações, por ser o Código um
elemento central do Programa de Integridade da FUNDAHC,
está ligado à Governança Corporativa e gerido o programa por
Profissional de Compliance contratado pela FUNDAHC.

14.1 CUMPRIR E FAZER CUMPRIR O CÓDIGO

Todos os Profissionais abrangidos têm a obrigação de
conhecer, cumprir e fazer cumprir este Código, obrigação
esta que exige comprometimento, exige participação em
treinamentos, e exige também reportar ao superior imediato,
ou a Comissão de Ética e Disciplina da FUNDAHC, ou ao Canal
de Denúncias, qualquer ocorrência de violação ao Código de
que tenha conhecimento. Por isto:



15. TERMO DE CONHECIMENTO E ADESÃO
A assinatura do Termo de Conhecimento e Adesão por cada
Profissional, reflete o seu livre consentimento e total
concordância em cumprir e fazer cumprir o Código de Conduta
Ética da FUNDAHC.
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