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CÓDIGO DE ÉTICA 

O CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS — CeMAIS, em atenção à missão de 

desenvolver e executar projetos de fomento às alianças intersetoriais e de fortalecimento do 

Terceiro Setor para promoção do desenvolvimento sustentável, torna público seu Código de 

Ética, direcionado a todos os seus colaboradores, fornecedores e parceiros, estabelecendo 

um padrão de relacionamento respeitoso e transparente, diante de ações e atividades 

pessoais e profissionais que representam a instituição. 

DOS PRINCÍPIOS ÉTICOS 

O CeMAIS norteia suas ações conforme seus valores, zelando pela transparência, ética, 

responsabilidade socioambiental, compromisso com resultados, excelência, integridade, 

cooperação, valorização humana e inovação, alçando atingir sua visão de ser referência no 

desenvolvimento de tecnologias sociais e projetos, por meio da promoção de alianças 

intersetoriais para a sustentabilidade. 

DAS RELAÇÕES INTERNAS 

Cabe aos colaboradores do CeMAIS cumprir com o máximo empenho, qualidade técnica, 

cooperação e assiduidade às atividades de trabalho, respeitando o produto final como bem 

coletivamente desenvolvido; 

Cabe ainda a todos os colaboradores do CeMAIS respeitar os procedimentos internos 

estabelecidos pela diretoria. 

Cumprir e fazer cumprir o estatuto, regulamentos e procedimentos internos instituídos; 

Agir de forma honesta, justa, digna, cortês, com disponibilidade e atenção a todas as 

pessoas com as quais se relacionam, internamente e externamente, respeitando quaisquer 

diferenças individuais; 

Utilizar adequadamente os meios de comunicação internos para manifestação de opinião 

com respeito e profissionalismo; 
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Cenho Mineiro de Alianças Intersetem 

Assegurar o uso adequado do patrimônio material e imaterial do CeMAIS, atendendo ao seu 

legitimo propósito e não utilizá-los para obter qualquer tipo de vantagem pessoal; 

Todo conhecimento produzido em atividades institucionais pertence ao CeMAIS, 

reconhecida a coautoria de parceiros, quando houver, cabendo a todos os colaboradores 

sua proteção e devida utilização; 

Zelar pelas informações, parcerias e know-how do CeMAIS e de outros parceiros, não 

podendo ser utilizados para fins particulares ou repassados a terceiros sem prévia 

autorização; 

Buscar sempre a inovação de ideias, ações, projetos e processos para a melhoria continua 

das atividades desenvolvidas. 

DAS RELAÇÕES EXTERNAS 

Recusar práticas de corrupção e propina, assim como recusar apoio e contribuições para 

partidos políticos ou campanhas de candidatos a cargos eletivos; 

Não exigir, insinuar, aceitar ou oferecer qualquer tipo de favor, vantagem, benefício, 

doação, gratificação, para si ou para qualquer outra pessoa, como contrapartida a suas 

atividades profissionais, podendo aceitar/oferecer, mediante registro junto à diretoria, 

brindes apenas promocionais, públicos, não exclusivos, nos seus relacionamentos com 

público externo; 

Adotar critérios justos e transparentes de seleção e contratação de fornecedores; 

Colaborar com a atuação dos agentes do Poder Público com a devida prestação de 

informações e apresentação de documentos, quando demandado; 

Proteger as informações, particulares ou confidenciais do CeMAIS, seus parceiros e 

fornecedores; 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Código de Ética abrange todas as relações existentes no CeMAIS incluindo associados, 

conselheiros, empregados, voluntários, entre outros; 

Todos os colaboradores são guardiões do Código de Ética e das relações mantidas pelo 

CeMAIS devendo zelar por seu cumprimento. 

Qualquer comunicação de atividades que não sejam condizentes com o Código de Ética ou 

outra norma deve ser feita à Diretoria, que verificará o caso aplicando as medidas 

necessárias; 

CeMAIS irá prover garantias institucionais protegendo a confidencialidade de todos os 

envolvidos em comunicações de violações éticas, visando preservar direitos e neutralidade 

das decisões. 

presente Código entra em vigor a partir da data de sua assinatura, ficando revogadas as 

disposições anteriores. 

Belo Horizonte, 19 de junho de 2017. 

Marcela Giovanna Na&timento de Souza 

Aline Seoane esende Paulino 
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Ustane Lopes Martins 
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