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1– Apresentação 

Acreditamos que ser ético é pensar e executar de maneira correta, de acordo com os valores 
formados e aceitos na sociedade em que você faz parte. A sua responsabilidade mais 
importante é desenvolver um bom trabalho em virtude do que é proposto para você. Saber 
atender, saber compreender, saber ajudar seus colegas de trabalho, doadores e parceiros são 
ações essenciais para exercer um bom trabalho. Esperamos que todas as ações e planos da 
instituição sejam sempre baseados no respeito ao ser humano, com valores éticos e 
transparências em suas relações.  
 
O Manual de Conduta Ética é um guia para tomada de decisões sobre práticas consistentes 

com os valores que compartilhamos. Quando você se deparar com um problema ou com uma 

situação confusa, responder a essas perguntas o ajudará a tomar uma decisão.   

A ação que proponho está de acordo com os valores da instituição?  
Ela é honesta e verdadeira? (O teste dos “valores”)  
O que estou planejando fazer é consistente com o Manual de Conduta Ética da 
empresa? (O teste da “política”)  
A ação que proponho é legal? Ela violará alguma lei ou regulamento? (O teste da “lei”) 

 
Este material foi elaborado pela Coordenação Geral e é dirigido exclusivamente aos 

funcionários e voluntários do Larmena. Ele expressa a preocupação da instituição em explicar a 

todos os seus colaboradores as condutas esperadas e banidas no desempenho de suas 

atividades profissionais. Ele foi constituído de normas que devem ser cumpridas por todos os 

colaboradores do LARMENA no desenvolvimento de suas atividades profissionais além de 

conter diretrizes para ajudar a fazer da integridade o centro de tudo o que fazemos. Podemos 

transformar a integridade de um ideal em um processo concreto, vivo, eficaz e funcional. 

2 – Palavras do Presidente 

                  Aos funcionários, colaboradores desta Instituição.  

A vocês quero me dirigir, informando que é de suma e mister importância o 

conhecimento destas normas as quais demonstram o respeito por parte desta casa e torna 

transparente a conduta que se quer aprimorar cada vez mais. É mesmo salutar o  

conhecimento, visto evitar cair em armadilhas e assim entender de forma destorcida as ações 

da Instituição. 

Tudo é feito com carinho e respeito, sendo que ninguém aqui quer prejudicar quem quer que 

seja, pelo contrário, primamos pela oportunidade da reflexão. 

Sejamos éticos aqui ou em qualquer lugar que estejamos. Assim se forma um grande cidadão 

de bem. 

Luiz Carlos Campolina 

Diretor/Presidente 
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3 – Diretrizes do Larmena 

Missão 

Amparar e proteger crianças e adolescentes em situação de risco familiar, 

proporcionando-lhes a oportunidade de reconstruir laços e convivência familiar. 

Visão 

Que todas as crianças e adolescentes acolhidos sejam reintegrados em um núcleo familiar. 

Valores 

Amor ao próximo;  

Compromisso e eficiência; 

Respeito e Ética. 

 

4 - O que é ser um profissional ético?  
 
Ser um profissional ético nada mais é do que ser profissional, mesmo nos momentos mais 

inoportunos. Para ser uma pessoa ética, devemos seguir um conjunto de valores. Ser ético é 

proceder sem prejudicar os outros.  

Algumas das características básicas de como ser um profissional ético é ser bom, correto, justo 

e adequado. Além de ser individual, qualquer decisão ética tem por trás valores fundamentais. 

Eis algumas das principais:  

• Ser honesto em qualquer situação: é a virtude dos negócios;  

• Ter coragem para assumir as decisões: mesmo que seja contra a opinião alheia;  

• Ser tolerante e flexível: deve-se conhecer para depois julgar as pessoas;  

• Ser íntegro: agir de acordo com seus princípios. 

 

5 - Quem é responsável pelos padrões de ética do Larmena?  

Práticas éticas são de responsabilidade de todos os funcionários e líderes. Todos os dias somos 

avaliados por nossos colegas, diretores, doadores, voluntários, fornecedores, e pela 

comunidade onde vivemos e trabalhamos. Cada interação é uma oportunidade de 

demonstrarmos que a integridade é essencial para nosso sucesso e sucesso da instituição no 

qual trabalhamos. 
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5.1 - Funcionários  

Cada funcionário é responsável pela integridade do próprio trabalho. Todos devem acusar o 

recebimento deste manual e confirmar que seguirá os padrões, através da assinatura do 

protocolo anexo que ficará arquivado em sua pasta individual.  

Como os padrões, as políticas e os procedimentos de apoio podem mudar de tempos em 

tempos, cada um de nós é responsável por conhecer e observar as leis, normas, políticas, 

regulamentos, padrões e procedimentos que regem nosso trabalho - sejam internos, 

constantes dos manuais de normas de procedimentos da empresa, como os específicos, dos 

conselhos de classe profissionais.  

Se houver falha no cumprimento das leis, regras, políticas, regulamentos, padrões e 

procedimentos aplicáveis, estará sujeito a aplicação de medidas disciplinares ou da rescisão de 

contrato. Se desobedecermos às leis, podemos ser pessoalmente responsabilizados. Também 

somos responsáveis individualmente por informar irregularidades. Se uma lei ou política da 

empresa tiver sido desobedecida, informe imediatamente. Informe a sua coordenação ou 

responsável pelo departamento pessoal da instituição sobre qualquer desvio de nossas 

políticas. 

5.2 - Líderes 

Os líderes da instituição (diretores, conselheiros e coordenadoras) são responsáveis por 

manter um ambiente ético. Todo líder da instituição deve:  

• Explicar aos seus funcionários a importância do cumprimento desses padrões.   

• Encorajar a discussão de padrões e situações de prática cotidiana. 

• Responder pronta e adequadamente às questões levantadas pelos funcionários.  

• Proteger os funcionários contra represálias quando informantes de violação às leis 

e/ou código de conduta ética.  

 

Os líderes serão responsabilizados se seus funcionários descumprirem os padrões éticos 

estabelecidos pela instituição caso seja comprovado que houve negligência ou participação 

direta da liderança no descumprimento da norma praticada pelos funcionários integrantes da 

área de sua responsabilidade. 

Ninguém será punido por perguntar sobre possíveis infrações das leis, regulamentos ou 

políticas da instituição. Qualquer alegação de represália será investigada. 

 

6 - O que fazer se você tiver uma dúvida a respeito do manual de conduta?  

Nós não somos especialistas em todas as áreas. De vez em quando, podemos precisar de 

conselhos ou de ajuda para resolver um problema. As coordenadoras devem ser as primeiras a 

quem podemos pedir ajuda. Se elas não puderem atender de imediato procurarão a área 

contábil ou a área Jurídica. 
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7 – Sobre informações e registros da instituição 

Registros exatos são cruciais. Eles são documentos importantíssimos usados na tomada de 
decisões e no planejamento estratégico. Devemos registrar e relatar os fatos de forma exata, 
honesta e objetiva. Isso inclui, mas não se limita ao citado abaixo:  

 
Tempo trabalhado (dados de folha de pagamento), Atestados Médicos recebidos, 
Relatórios financeiros, Plano individual de Acolhimento, Resultados de testes, fotos de 
eventos, lista de presença, atas de reuniões e quaisquer outras inerentes a sua 
atividade de trabalho.  
 

Os registros financeiros devem ser exatos em todos os aspectos materiais. Não contabilizar 

lançamentos falsos ou sem comprovação. Todos os livros financeiros e registros devem seguir 

os princípios de contabilidade geralmente aceitos. Toda entrada ou saída financeira deve ser 

registrada no livro caixa, perante documento comprobatório. 

É necessário também o registro das: reuniões (por meio de lista de presença e/ou ata), 

capacitações e treinamentos (por meio de lista de presença ou fotos), eventos (por meio de 

fotos). Essas obrigações aplicam-se a todos os funcionários responsáveis pela preparação de 

documentos designados pelas coordenadoras, incluindo a equipe financeira da instituição. 

 

8 - Comunicação com a mídia e a comunidade 

A mídia e a comunidade são elos importantes com os públicos interno e externo da instituição 

e neste último pode ser incluídos: funcionários, doadores atuais e potenciais,  parceiros. 

O que é dito ou escrito sobre a instituição pode afetar a reputação da mesma, de forma 

positiva ou negativa. Damos grande importância à manutenção de relacionamentos efetivos 

com a mídia noticiosa e com a comunidade. Tentamos manter a credibilidade da instituição 

fornecendo informações à mídia prontamente, de forma exata e consistente. O contato com a 

imprensa é restrito ao nível de diretoria e coordenações ou quem mais for designado por 

estes.  

 

9 - Bens da empresa  

A instituição nos fornece um lugar para trabalharmos e as ferramentas para executarmos 

nossas tarefas. Em contrapartida, é esperado que respeitemos e protejamos os bens da 

instituição, incluindo:  Instalações,  Estoques,  Material de escritório, de limpeza, 

Equipamentos e as informações confidenciais.  

Copiar softwares, fazer download de programas, usar a internet e telefone, durante horário de 

trabalho, bem como receber ligações a cobrar são ações proibidas pela instituição bem como a 

retirada de qualquer objeto sem consentimento das coordenações. 
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10 - Informações confidenciais 

“Informações confidenciais” são bens valiosos. Elas incluem fatos, dados e conhecimentos não 

revelados ao público. Informações confidenciais da instituição bem como da vida pessoal dos 

acolhidos são consideradas de “informações com direitos exclusivos”. Tais informações 

incluem informações técnicas, tecnologia/software, assim como dados não técnicos, como 

informações financeiras e estratégicas. São consideradas informações confidenciais: 

• Informações técnicas: informações referente aos acolhidos tais como vida pregressa, 

dados pessoais (documentos), comportamento, situação judicial ou qualquer outra 

referente aos acolhidos. 

• Tecnologia/ Software: informações do sistema Lsoft, utilizado pelo teledoações.  

• Financeiras: Receitas e despesas da instituição e informações afins. 

• Recursos humanos: Dados de funcionários,  Arquivos pessoais,  Dados salariais, 

Registros médicos de funcionários 

• Teledoações:  Listas de doadores, Informações pessoais dos doadores, Volume de 

arrecadação,  informações relacionadas  a estratégias do setor. 

As informações confidenciais necessárias ao seu trabalho devem ser usadas apenas com essa 

finalidade. Essas informações devem ser compartilhadas apenas com outros funcionários que 

precisem delas para seu trabalho e que tenham autorização (atividade correlata) de acesso às 

mesmas. As informações confidenciais ou estratégicas não devem ser dadas a pessoas fora da 

instituição. Se você precisar compartilhar informações confidenciais com outras pessoas fora 

da instituição, será necessário informar primeiramente a coordenação geral.   

Os funcionários que têm acesso a informações confidenciais e estratégicas devem protegê-las. 

Tenha cuidado para não discutir questões confidenciais da instituição quando terceiros 

puderem ouvi-lo. Tenha cuidado ao discutir informações confidenciais por telefone celular ou 

sem fio. 

Mantenha seu computador em local seguro e use uma senha para limitar o acesso às 

informações nele armazenadas. Caso você realize palestras ou atividades externas em que 

assuntos sobre a instituição sejam abordados, apresente previamente o conteúdo ao 

Coordenador de sua área para análise e aprovação. 

As informações confidenciais permanecem confidenciais. Não devem ser compartilhadas 

mesmo depois que você parar de trabalhar para a empresa. 

 

11 - A Internet e as Redes Sociais 

A Internet da instituição é uma poderosa ferramenta de comunicação e informações. A 

instituição tem a capacidade limitada para monitorar toda a comunicação eletrônica. 

Fica proibida a utilização de celulares e smartphones durante o horário de trabalho, exceto às 

coordenações e equipe técnica por se comunicarem com os conselhos municipais e diretoria 



                                                                                                          Manual de Conduta                        

LARMENA – CNPJ 21.300.520/0001-90 
RuaDr. Zebral, 979 – Museu - Conselheiro Lafaiete – MG 

Contato: (31) 3763-6239 / 3721 2511  

8 
 

executiva do Larmena e assistentes administrativas que se comunicam por meio das redes 

sociais com os funcionários externos. A navegação na internet que não for exclusiva para 

assuntos de trabalho também é proibida. 

 

12 - Conflitos de interesses  

Nosso trabalho na instituição é nossa primeira responsabilidade. Um conflito de interesses 

surge quando nossos interesses ou atividades pessoais influenciam (ou parecem influenciar) 

nossa capacidade de agir no melhor interesse da instituição. Deve-se evitar entrar em uma 

situação conflitante com nossa responsabilidade perante a instituição. Algumas situações que 

poderiam causar um conflito de interesses incluem:  

1. Fazer negócios (vender ou comprar) dentro da instituição em horário de trabalho.  

2. Ter um segundo emprego que se contrapõe ao contrato de trabalho com a insituição.  

3. Utilizar ou tomar por empréstimo (apropriação indébita) recursos ou bens da empresa, 

para uso próprio ou de terceiros, sem a aprovação documentada da diretoria ou 

coordenação geral.   

4. Exercer prática de empréstimos pessoais a colegas ou externamente, a juros. 

 

Devemos informar conflitos de interesses reais ou potenciais e discuti-los com a coordenação 

geral para que seja apreciado pela diretoria. Qualquer atividade que seja aprovada, apesar do 

conflito real ou aparente, deve ser documentada e encaminhada para a área financeira/ 

pessoal para arquivo na pasta do funcionário. 

 

13 - Trabalhando com prestadores de serviços e voluntários 

A instituição recebe, ocasionalmente, empresas prestadoras de serviço ou pessoas voluntárias 

para executar ou ajudar a conduzir algumas atividades pontuais como pintura de áreas 

determinadas, reparos, manutenções ou atividades voltadas, diretamente, aos acolhidos.  

Para ambos, deve-se estabelecer compromissos obrigatórios para com a instituição. Todos os 

acordos feitos com eles devem ser por escrito e evidenciado os mesmos padrões de conduta 

que os funcionários recebem. Inclua isso no acordo por escrito e, no caso de voluntariado, a 

assinatura do termo específico de voluntariado. Forneça-lhes uma cópia do Manual de Ética da 

instituição. Embora a instituição não possa controlar o comportamento de prestadores de 

serviços e voluntários, não toleramos ações ilegais.  

 

14 - Práticas empregatícias  

As práticas empregatícias da instituição são norteadas por nosso compromisso de tratar todos 

os funcionários com dignidade e respeito. Acreditamos no valor da diversidade no ambiente de 

trabalho e na vivência de nossos “valores”.  
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Espera-se que os funcionários trabalhem sem a influência de drogas ilegais ou álcool e em 

condições para desempenhar suas obrigações. Nenhum empregado pode portar uma droga 

ilegal enquanto estiver trabalhando. Os funcionários não podem fazer uso, possuir ou vender 

drogas ilegais na instituição. É proibido o consumo de álcool dentro da instituição, mesmo em 

atividades sociais (eventos).  

Não contratamos menores de 16 anos de idade, excetuando-se apenas o programa Menor 

Aprendiz. A instituição respeita os funcionários como indivíduos. Encoraja um equilíbrio 

saudável entre trabalho e vida pessoal. Chefia e funcionários devem trabalhar juntos para 

atingir esse objetivo. A instituição está comprometida em dar oportunidades iguais a todos os 

funcionários. Cada funcionário é reconhecido como um membro importante de uma equipe. 

Não toleramos discriminações no local de trabalho. Qualquer discriminação deve ser relatada 

a coordenadora do funcionário, ao representante do departamento de pessoal ou a qualquer 

liderança da instituição. Caso o funcionário que relatou algum fato à liderança acredite que o 

fato não foi resolvido, deverá passar a questão para o diretor/ presidente da instituição. Caso a 

liderança imediata esteja envolvida em ato discriminatório o fato deve ser comunicado ao 

diretor/ presidente da instituição. 

 

15 - Rotina de horários  
 
A jornada de trabalho da instituição é estabelecida de acordo com o contrato de trabalho em 
atendimento às regulamentações trabalhistas. É de responsabilidade do funcionário o respeito 
e cumprimento do horário de trabalho estabelecido bem como da carga horária a ser 
cumprida. Ficará afixado no quadro de aviso, próximo ao ponto eletrônico o horário de 
trabalho de todos os funcionários. 
 
16 - Avisos, comprovantes de faltas e penalidades  
 
O horário de trabalho cumpre papel de atender às necessidades da instituição e, ainda, 
garantir os direitos dos funcionários. O não cumprimento das normas de horário constitui falta 
grave junto às regras de relacionamento trabalhista e sua legislação, passível de punição. Por 
este motivo, deve ser observado seu cumprimento conforme o disposto pelo LARMENA ou, 
salvo caráter excepcional já apontado, quando alterado mediante prévio aviso feito pela 
administração.  
No que se refere a justificativas de ponto o funcionário deve justificar com atestados, certidões 
ou outro documento escrito no prazo máximo de 48 horas no departamento de pessoal.  
Os funcionários que forem considerados inadimplentes com o cumprimento de suas 
responsabilidades ou culpados de procedimentos inadequados poderão sofrer advertências, a 
critério da coordenação. Em todas as eventualidades, o funcionário poderá apresentar outros 
esclarecimentos dos fatos, sendo-lhe garantido o pleno direito de defesa e argumentação.  
 
17 - Avaliação de desempenho 
 
Todos os colaboradores serão avaliados anualmente, por critérios objetivos e transparentes. 
Na avaliação dos seus funcionários, o LARMENA deverá respeitar o direito à diferença e o valor 
da diversidade, criando condições e ambientes adequados para que todos possam agir em 
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conformidade com seus valores individuais. A programação da avaliação deve ser informada 
antecipadamente ao funcionário através do quadro de aviso.  
 
18 - Desligamento 

Quando for verificado pela coordenadora que o funcionário não está atendendo às 
expectativas da instituição, este deverá convocá-lo para reunião e expor a necessidade da 
melhoria de seu desempenho, ou qualquer outro ponto que precise ser aprimorado.  
Caso seja constatada a necessidade de desligamento de um funcionário, o processo 

“demissional”, seja qual for sua motivação, ocorrerá de forma sigilosa, sem expor o 

profissional. 

 

19 - Assédio no local de trabalho  

A instituição não permite intimidação ou hostilidade. Não toleramos qualquer comportamento 

que possa molestar, perturbar ou interferir na capacidade de trabalho de outra pessoa. 

Comportamento inaceitável inclui ataques verbais e físicos. Qualquer funcionário que sinta 

que tenha sido assediado deve pedir para que o ofensor pare ou repare. Deixe evidenciado, 

por escrito, que a atitude recebida não é aceita. Qualquer tipo de assédio deve ser reportado à 

coordenadora imediata ou ao representante do departamento de pessoal. Os funcionários não 

devem relatar o assédio a uma coordenadora acusada de estar envolvida no assédio. Apenas 

neste caso, deve-se procurar o diretor/presidente e encaminhá-lo a denuncia por escrito. 

Se você acredita estar sendo assediado(a) deverá comunicar o fato imediatamente. 

 

20 - Recebimento de doações 

Toda doação financeira recebida na instituição deve gerar um recibo próprio, no valor idêntico 

ao doado, emitido pela assistente administrativa, a ser entregue ao doador.  

As doações materiais (vestuários, brinquedos, alimentos, material de limpeza, escritório, 

móveis e equipamentos) podem ser recebidas pelos cuidadores, técnicas e coordenadoras e 

devem ser registradas imediatamente, para serem contabilizadas. 

As doações financeiras, recolhidas pelos mensageiros, do setor de teledoações, devem ter um 

recibo próprio do setor, devidamente carimbado, gerado pela assistente administrativa. É 

extremamente proibido que o mensageiro recolha qualquer valor sem o devido recibo, bem 

como adulterar ou rasurar o recibo existente para recebimento de valores maiores ou 

menores ao impresso original. Fica proibido também a apropriação de valores recebidos para 

posterior acerto, sem autorização formal da entidade. conforme previsto no artigo 168 do 

Código Penal Brasileiro . 

As situações a seguir são sempre inadequadas e expressamente proibidas: Solicitar doações ( 

material ou financeira)  ou tratamentos preferenciais para vantagem própria.  Retirar produtos 

ou dinheiro doados para a instituição para uso próprio.  
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Os funcionários a quem são ofertadas doações, dentro da instituição, devem relatar o que 

aconteceu imediatamente ao coordenador imediato, para análise e posterior parecer. 

É importante ressaltar que o relacionamento com os doadores, bem como parceiros da 

instituição é imprescindível para o atingimento de nossos resultados. Desta forma, devemos 

documentar todo tipo de doação, mostrando transparência e idoneidade da instituição.  

A instituição não participa de qualquer prática de corrupção. Mantem os registros comerciais e 

contábeis exatos para garantir que nossos registros reflitam as reais receitas e despesas da 

instituição. Todos os funcionários ou outra pessoa que represente a instituição devem seguir 

as leis nacionais.  

A integridade nos torna mais fortes. De muitas formas, a integridade é a estrutura que 

mantém todos os processos de nossa vida e de nosso trabalho coesos. Quando tomamos 

decisões acertadas e éticas, fortalecemos nossos relacionamentos com nossos colegas e 

nossos coordenadores. Estamos construindo uma instituição forte. Estamos criando 

estratégias responsáveis para perpetuar o trabalho assistencial. Também estamos 

estabelecendo conexões profundas e duradouras com nossos acolhidos e com a comunidade 

local .  

 

21 - Conclusão 

 
As decisões não são tomadas no vácuo. Para fazer escolhas, coletamos informações de muitas 

fontes. Estudamos essas informações. Analisamos os resultados. Às vezes, temos uma enorme 

quantidade de tempo para pensar nos fatos e tomar uma decisão. Mas normalmente temos de 

tomar decisões rápida e eficazmente. Sempre que tomamos uma decisão, provocamos uma 

reação em cadeia. As escolhas que fazemos afetam outros indivíduos, grupos, departamentos 

e, às vezes, a comunidade inteira. As escolhas feitas por outras pessoas também nos afetam. 

Isso significa que as decisões que tomamos, grandes ou pequenas, sempre têm uma dimensão 

ética. Alguém ou algum grupo sempre será afetado. 

Por isso, sejamos profissionais responsáveis com o crescimento da instituição que trabalhamos 

e com o nosso próprio crescimento. 

Cinara Alves 

Coordenadora Geral 
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Anexo 

 

Comprovante de recebimento "Manual de Conduta” do LARMENA 

Atesto que recebi o Manual de Conduta Ética do Larmena.  Compreendo os padrões que se 

aplicam ao meu trabalho e concordo em cumprir seus termos. Aceito a responsabilidade de 

estimular o ambiente de trabalho ético e terei uma comunicação aberta com os outros em 

relação a questões de práticas de conduta. 

 

Nome:___________________________________________________________________ 

 

Data: _____________________________________________________________________ 

 

Setor: ____________________________________________________________________ 

 

Assinatura: __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


