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Código de Ética
Introdução

A ABCD Nossa Casa tem como propósito “Semear Sonhos para Transformar o
Amanhã”. Para atingirmos nosso Propósito temos que entender nossa
responsabilidade pela confiança em nós depositada por todas as partes
interessadas, pela qualidade e excelência que cada um de nós executa seu
trabalho. Todos os dias nos deparamos com escolhas desafiadoras e difíceis.
Isso faz parte do contexto em que vivemos e trabalhamos. Nossa reputação é
definida pela integridade e pelo profissionalismo com as quais definimos
nossas escolhas. Cada um de nós é responsável pelas próprias decisões. O
Código reflete nossos valores e estabelece um conjunto claro de normas para a
condução de nossas atividades. Apresenta a cada um de nós um modelo ético
e comportamental que deverá guiar nossas ações no nosso dia a dia.
Esperamos que todos na ABCD Nossa Casa sigam este Código, demonstrando
nosso compromisso com o comportamento ético e a qualidade de todas nossas
ações. Dessa forma, protegemos e aprimoramos a reputação da ABCD Nossa
Casa, além de desempenharmos uma função importantíssima para nossas
crianças e jovens, semeando seus sonhos para que busquem um amanhã
melhor.
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I. Integridade Pessoal e Profissional
Todos os colaboradores, membros do conselho e voluntários da organização
agem com honestidade, integridade e transparência em todas as suas
atividades como representantes da ABCD. A ABCD promove um ambiente de
trabalho que valoriza o respeito, a justiça, a integridade e a diversidade.

II. Propósito
A ABCD tem um Propósito claramente declarado. Todos os seus programas
apoiam esse Propósito e todos os que trabalham para ou em nome da ABCD
entendem e buscam atingir esse Propósito.

III. Governança
A ABCD tem uma diretoria ativa que é responsável por definir sua direção
estratégica e pela supervisão das finanças, operações e políticas da ABCD. A
diretoria:
• Assegura que todas as transações e operações são conduzidas com
integridade e honestidade;
• Assegura que as relações entre os membros da diretoria, colaboradores,
voluntários e beneficiários dos programas sociais sejam baseadas em
respeito mútuo, justiça e transparência;
• Assegura que as políticas de contratação, avaliação e promoção para
todos os colaboradores seja justa e inclusiva;
• Assegura que as políticas da ABCD sejam escritas, divulgadas e
adotadas por todos os indivíduos envolvidos;
• Assegura que os recursos sejam gerenciados com responsabilidade e
prudência;
• Assegura que a ABCD tenha capacidade para executar seus programas
de forma eficaz.
• Segue uma política de conflito de interesses que garante que qualquer
conflito de interesse ou sua aparência sejam evitados ou
adequadamente gerenciados por meio de divulgação, recusa ou outros
meios.
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IV. Conformidade legal
A organização tem conhecimento e cumpre todas as leis e regulamentos
aplicáveis.
V. Responsabilidade com Recursos de Doadores
A ABCD gerencia os recursos recebidos com responsabilidade e prudência,
incluindo as seguintes considerações:
•
•

•
•

Aplicar uma porcentagem razoável de seu orçamento anual em
programas no cumprimento de seu Propósito;
Aplicar uma quantia adequada em despesas administrativas para
assegurar: sistemas contábeis eficazes, controles internos, pessoal
competente e outros gastos críticos para a gestão profissional;
Garantir que todas as práticas e políticas de gastos sejam justas,
razoáveis e apropriadas para cumprir o Propósito da ABCD; e,
Todos os relatórios financeiros são precisos e completos em todos os
aspectos relevantes.

VI. Transparência e Divulgação
A ABCD fornece informações abrangentes e oportunas a todas as partes
interessadas e responde prontamente às solicitações razoáveis de
informações. Todas as informações refletem plena e honestamente as políticas
e práticas da ABCD. As demonstrações financeiras auditadas são publicadas
no site. Todos os relatórios financeiros e os relatórios solicitados pelas
autoridades competentes são completos e precisos em todos os aspectos
relevantes.

VII. Programas Sociais
A ABCD avalia e analisa regularmente a eficácia dos programas, para
incorporar as lições aprendidas em futuros programas. A ABCD está
empenhada em melhorar a eficácia de seus programas para atingir o seu
Propósito.

VIII. Diversidade e Inclusão
A ABCD tem a política de promover a diversidade e inclusão de seus
colaboradores, diretoria, voluntários e beneficiários como parte de sua cultura
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organizacional, estimulando a criatividade e inovação a fim de buscar uma
maior eficiência e produtividade no atingimento de seu Propósito.

IX. Captação de Recursos
A ABCD somente capta os recursos necessários para a execução de seus
programas sociais, visando atender seu Propósito. Respeita a privacidade dos
doadores e aplica os recursos de acordo com a intenção da doação. Divulga e
dá acesso a relatórios financeiros e incentiva o doador a fazer as perguntas
que julgue necessárias.
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