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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 

 

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE CULTURA – ABRAOSC, é uma 

associação de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, que tem por finalidade congregar 

as entidades associadas, promovendo a defesa, o fortalecimento e o desenvolvimento do modelo 

de gestão por meio de organizações sociais na área da cultura, visando sempre aos interesses e 

objetivos comuns. 

Estimular e zelar pelo elevado relacionamento ético entre as suas associadas e destas com 

terceiros, dos setores público e privado, combatendo todo e qualquer ato que contrarie os 

princípios da ética é uma das finalidades expressas no Estatuto Social da ABRAOSC.  

Neste sentido, estamos formalizando o Código de Ética da ABRAOSC, que tem por 

objetivo direcionar nossas práticas de trabalho e relacionamento de forma correta, justa e 

honesta.  

O Código de Ética da ABRAOSC define diretrizes gerais para a prática profissional e 

atuação da própria entidade, bem como tem o objetivo de incentivar seus Associados a 

regulamentar o comportamento ético de suas organizações, com a certeza que a adoção formal 

de um código institucional promove padrões éticos mais elevados e consistentes.  

Ao associar-se à organização, os membros reconhecem como seu dever cumprir o 

Estatuto, bem como os regimentos e normas da ABRAOSC, dos quais se destaca este Código de 

Ética. Os padrões mínimos de conduta e atuação nele expressos fornecem ferramentas para a 

auto-regulamentação a que os profissionais das Organizações Sociais da Cultura podem aspirar e 

delimitam o que a sociedade pode esperar da sua atuação. 

Convidamos os colaboradores e os públicos com os quais nos relacionamos a ler, conhecer 

e experenciar os termos descritos neste documento. 
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INTRODUÇÃO 

O Código de Ética é um documento fundamental para a ABRAOSC, que expressa o 

compromisso na adoção de condutas de elevados padrões éticos em todas as suas atividades e 

relacionamentos, e se aplica aos seus Conselheiros, Diretores, Funcionários e Voluntários, aqui 

denominados colaboradores, e também a todos os seus fornecedores de bens e serviços, bem 

como terceiros que atuem no interesse e benefício da ABRAOSC, neste código denominados 

terceiros.  

 

Objetivos 

 

O objetivo primordial deste Código é definir os princípios básicos que deverão nortear as 

ações rotineiras da organização. No entanto, não é esperado que este Código contemple todas as 

situações de conflitos éticos que possam surgir cotidianamente. 

Outro objetivo é criar o Comitê de Ética, que se reportará ao Conselho de Administração, 

e que será composto por três colaboradores indicados pelo Conselho, para apuração, análise e 

julgamento de eventuais desvios em relação às determinações deste Código que sejam informados 

por meio do Canal de Ética. 

 

Princípios Gerais 

 

A ABRAOSC é orientada por um conjunto de princípios que constituem a base a partir da 

qual os seus colaboradores desempenham as suas responsabilidades:  

Compromisso com a Missão: os colaboradores da ABRAOSC se dedicam ao cumprimento 

da missão da instituição;  

Prática Profissional: os colaboradores da ABRAOSC estão comprometidos em estabelecer 

e manter os mais altos padrões de prática profissional e conduta ética; 

Suporte Profissional: os colaboradores da ABRAOSC estão empenhados em promover 

uma atmosfera de apoio mútuo, respeito, envolvimento e aprendizagem;   

Confiança Pública: os colaboradores da ABRAOSC desempenham suas funções 

profissionais com honestidade, integridade e transparência. 
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ORIENTAÇÕES DE CONDUTAS 

PRINCÍPIOS ÉTICOS 

 

Cumprimento de Leis e Regulamentações  

Compromisso com a não Discriminação 

Condições Humanas de Trabalho 
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PRINCÍPIOS DE CONDUTA 

 

Conflito de Interesses 

Preservação e Segurança da Informação  
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RELACIONAMENTOS 

 

Colaboradores 

Associados  

Comunidades 

A ABRAOSC apoia e incentiva os Associados no desenvolvimento social das comunidades 

onde atuam por meio de relações duradouras, sustentáveis e voltadas ao bem comum, assim como 

uma atuação respeitosa, ética e guiada pelos princípios da ABRAOSC, utilizando canais de diálogo 

permanente, evitando qualquer forma de discriminação nessas relações. O apoio às comunidades 

deve ser realizado com independência e livre de conflitos de interesse.   

Condutas com terceiros 
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Governos e Agentes Públicos 

Mídia e Meios de Comunicação 

AÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

Doações e Patrocínios 

Meio Ambiente 
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Responsabilidade Social 

Anticorrupção 

Informações Contábeis e Financeiras 

CANAL DA ÉTICA / DESVIOS AOS PRECEITOS DO CÓDIGO  
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APLICAÇÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 


