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CÓDIGO DE CONDUTA DA ASSOCIAÇÃO NOVA ESCOLA 
 

Art. 1º Este Código de Conduta da Associação Nova Escola (“Associação”) estabelece            

princípios e regras éticas, bem como procedimentos relacionados à manutenção da           

integridade da instituição. 

Art. 2º Todos os associados, diretores, empregados, contratados, consorciados,         

parceiros e demais colaboradores devem conhecer, pautar sua atuação e aderir ao            

presente Código de Conduta por meio de assinatura de Termo de Responsabilidade,            

conforme modelo do Anexo I. 

Art. 3º Este Código de Conduta considera e se norteia pelas disposições do Código              

Civil, do Código Penal, da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e da Lei de              

Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), bem como demais regulamentos e          

diplomas legislativos pertinentes ao tema. 

Capítulo 1 – Contratação e gestão de colaboradores 

 

Art. 4º A contratação de colaboradores dependerá de verificação ética do candidato. 

§ 1º O colaborador que tenha atuado como agente público somente poderá ser             

contratado pela Associação após respeitar o prazo de 6 (seis) meses de afastamento             

do serviço público. 

§ 2º Aplica-se o parágrafo anterior somente nos casos em que o ex-agente público              

tenha prestado, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço à Associação ou            

tenha tido qualquer relacionamento relevante com a Associação em razão do exercício            

do cargo ou emprego, por exemplo como contratante. 

§ 3º Não será admitida contratação de colaboradores que ofereçam qualquer           

vantagem indevida para integrar os quadros da Associação. 

Art. 5º A realização de treinamento sobre todos os componentes do Programa de             

Integridade, em especial sobre o Código de Conduta e as políticas complementares, é             

uma condição prévia para o início de atividades de colaboradores. 

Art. 6º A periodicidade de reciclagem dos treinamentos será anual e realizada com             

todos os colaboradores da Associação. 
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Art. 7º Novos treinamentos devem ser feitos com todos os colaboradores vinculados à             

Associação quando ocorrerem alterações no Código de Conduta e nas políticas           

complementares do Programa de Integridade. 

Art. 8º Serão realizados treinamentos com conteúdo distinto para núcleo de           

relacionamento intenso com o Poder Público entre os colaboradores, conforme o grau            

de interação com a Administração Pública. 

Parágrafo único O núcleo de relacionamento intenso com o Poder Público é            

constituído por colaboradores da Associação que têm maior interação com a           

Administração Pública, nos termos da análise de riscos da entidade, documento este            

que será atualizado no mínimo anualmente e sempre que for detectado algum fator             

que justifique a sua revisão. 

Capítulo 2 – Contratação de fornecedores, prestadores de serviços,         
consorciados, parceiros e demais colaboradores  
 

Art. 9º A contratação de fornecedores, prestadores de serviços, consorciados,          

parceiros e demais colaboradores dependerá de verificação ética nos termos          

estabelecidos pelo Comitê de Ética. 

Parágrafo único É permitida a entrega de brindes e presentes a título de cortesia,              

divulgação habitual, realização de eventos e datas comemorativas dentro dos limites           

estabelecidos em política específica da Associação sobre o tema. 

Art. 10º É vedada a realização de doações, patrocínios ou qualquer tipo de             

contribuição a candidatos e partidos políticos. 

Capítulo 3 – Relacionamento com o Poder Público 
 

Art. 11º O relacionamento dos associados, diretores, empregados, contratados,         

consorciados, parceiros e demais colaboradores da Associação com a Administração          

Pública deve ser pautado na boa-fé, na ética e na integridade. 

Art. 12º É vedado prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, qualquer            

vantagem indevida a agentes políticos, servidores públicos e representantes do Poder           

Público, ou a terceira pessoa a ele relacionada. 

§ 1º A disposição deste artigo aplica-se especialmente, mas não se limitando, a             

obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões em geral, bem como no            
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estabelecimento de parcerias ou quaisquer tipo de ajustes com a Administração           

Pública. 

§ 2º O Comitê de Ética tem autonomia para verificar atos supostamente lesivos, com              

análise e tomada de medidas cabíveis, se for o caso. 

Art. 13º As comunicações, diligências e reuniões com o Poder Público devem ser             

resumidas verbalmente ou por escrito sempre que possível.  

Parágrafo único Os meios institucionais de comunicação devem ser preferencialmente          

utilizados para a interação com a Administração Pública. 

Art. 14º As oportunidades de contratação com o Poder Público serão analisadas            

interna e previamente quanto ao seu cabimento e enquadramento ético. 

Art. 15º A prestação de bens e serviços ao Poder Público que envolva contraprestação              

financeira será obrigatoriamente formalizada em instrumento próprio. 

Art. 16º Todas as relações com a Administração Pública que envolvam bens e serviços              

devem estar alinhadas aos valores e objetivos da Associação. 

Art. 17º É permitida a entrega de brindes e presentes a agentes políticos, servidores              

públicos e representantes do Poder Público a título de cortesia, divulgação habitual,            

realização de eventos e datas comemorativas dentro dos limites estabelecidos em           

política específica da Associação sobre o tema.  

Art. 18º Os associados, diretores, empregados, contratados, consorciados, parceiros e          

demais colaboradores da Associação devem permitir a fiscalização realizada por          

órgãos, entidades ou agentes da Administração Pública em suas atribuições e dentro            

dos limites legais. 

Capítulo 4 – Patrocínios e doações 
 

Art. 19º O escopo de patrocínios e doações deve ser alinhado aos valores e aos               

objetivos da Associação, consoante Estatuto Social, e devidamente justificado. 

Capítulo 5 – Contabilidade e Patrimônio 
 

Art. 20º A Associação tem o dever de elaborar com precisão seus registros contábeis e               

financeiros, dos quais devem constar identificação completa de transações realizadas,          

origem de receitas e o controle de despesas, custos e investimentos. 

5 
 
 

1976884v3  
 



 

§ 1º A legislação e regulamentos contábeis vigentes devem ser observados na            

elaboração dos registros. 

§2º Os registros contábeis e financeiros serão constantemente analisados e          

hierarquizados no controle interno da Associação, sendo também submetidos a          

auditoria externa. 

§3º O montante de recursos públicos e incentivos fiscais recebidos será divulgado no             

site da Associação. 

Art. 21º O Comitê de Ética deverá ser consultado e se manifestar em relação à               

proposta de celebração de instrumentos que envolvam repasse de recursos públicos. 

Capítulo 6– Canais de Comunicação 
 

Art. 22º A Associação implementará página em seu site com informações sobre o             

Código de Conduta e demais documentos do Programa de Integridade, em língua            

portuguesa e com acessibilidade. 

Art. 23º Serão disponibilizados canais de comunicação para recebimento de denúncias           

(anônimas ou não), esclarecimentos, orientações e sugestões diretamente ao Comitê          

de Ética. 

§ 1º Os canais de comunicação serão permanentes e terão visibilidade nos meios da              

instituição. 

§ 2º Não haverá qualquer tipo de sanção ou prejuízo a quem apresentar informações,              

fatos e/ou denúncias ao Comitê de Ética pelos canais de comunicação, sendo que esta              

garantia não implicará em qualquer alteração em relações trabalhistas ou contratuais           

com a Associação. 

§ 3º O sigilo da denúncia é garantido ao denunciante. 

§ 4º O Comitê de Ética tem prazo de até 90 dias para apurar qualquer denúncia                

recebida, devendo retornar ao denunciante sobre suas conclusões e medidas tomadas. 

Capítulo 7 – Sanções e medidas disciplinares 
 

Art. 24º Atos que violem as disposições do presente Código de Conduta serão             

sancionados conforme gravidade. 
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§ 1º O Comitê de Ética decidirá sobre a aplicação das seguintes sanções: 

I – advertência; 

II – suspensão; 

III – rompimento do vínculo existente entre a Associação e o infrator; 

IV – obrigação de indenização à Associação por danos causados. 

§ 1º As infrações são consideradas conforme a seguinte gradação: 

I – leve: conduta involuntária, remediável ou escusável e sem benefícios ao infrator; 

II – média: conduta voluntária, remediável ou realizada pela primeira vez pelo infrator             

e sem benefícios ao mesmo; 

II – grave: 

a) atuação com má-fé; 

b) ato que ocasione benefício direto ou indireto ao infrator; 

c) reincidência da infração de gravidade média; 

d) ato que cause prejuízo à imagem da Associação; 

e) ato que cause prejuízo econômico à Associação; 

d) ato que cause grande lesividade por constituir hipótese de previsão expressa na             

legislação brasileira de anticorrupção. 

Capítulo 8 – Comitê de Ética 
 

Art. 25º O Comitê de Ética será constituído por três membros da Direção Nova Escola,               

sendo responsável pelo processamento e pela decisão acerca da aplicação do Código            

de Conduta, com a independência e autonomia necessárias ao exercício de suas            

atribuições, cabendo-lhe: 

I – fixar, quando necessário, obrigações adicionais às previstas no Código de Conduta             

em formato de políticas e/ou documentos orientativos; 
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II – tomar as providências em face de denúncias ou comunicações de desrespeito ao              

disposto no Código de Conduta ou nos demais documentos que compõem o Programa             

de Integridade, respeitado o contraditório e preservado o sigilo do denunciante; 

III - dirimir as dúvidas e solucionar os casos omissos que versem sobre as condutas               

exigidas dos associados, diretores, empregados, contratados, consorciados, parceiros e         

demais colaboradores da Associação; 

IV - sugerir soluções e medidas preventivas para aprimorar e assegurar a efetividade             

da aplicação e de eventuais revisões do Programa de Integridade; 

V - emitir, de ofício ou mediante provocação, normas, pareceres, diretrizes e            

orientações para a aplicação do Programa de Integridade; 

VI - fomentar o conhecimento e o treinamento das pessoas abrangidas pelo Programa             

de Integridade;  

VII - de ofício ou mediante provocação, processar e instruir os procedimentos de             

investigação de supostas condutas contrárias ao disposto no Programa de Integridade; 

VIII – monitorar constante e efetivamente a aplicação do Código de Conduta, políticas             

e documentos orientativos;  

IX – revisar o presente Código de Conduta na periodicidade de 2 (dois) anos a fim de                 

torná-lo sempre atualizado e eficiente;  

X - manifestar-se em relação à proposta de celebração de instrumentos que envolvam             

repasse de recursos públicos; 

XI – decidir sobre a aplicação de sanções face a atos contrários ao presente Código de                

Conduta; e 

XII – acessar quaisquer informações e documentos da Associação. 

Art. 26º O Comitê de Ética será eleito em Assembleia Geral para mandato de 2 (dois)                

anos, com possibilidade de reeleição. 

Art. 27º O Comitê de Ética deverá fornecer à Assembleia Geral relatórios anuais             

elaborados sobre o Programa de Integridade e informações eventualmente solicitadas. 

Capítulo 9 – Disposições finais 
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Art. 28º A Direção Nova Escola reafirma seu compromisso com a efetiva aplicação do              

presente Código de Conduta e difusão de uma cultura ética e de integridade. 

Parágrafo único Não serão admitidos à Direção Nova Escola membros que           

sabidamente tenham questões éticas pendentes ou a resolver. 

Art. 29º O presente Código de Conduta será levado a registro em Cartório Notarial              

para ciência pública de seus termos. 

Art. 30º Esse Código entra em vigor na data de sua aprovação em Assembleia Geral. 
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ANEXO I 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, eu [qualificação], na qualidade de [cargo ou 

vínculo com a Associação] da Associação Nova Escola, declaro ter conhecimento dos 

termos do Código de Conduta desta instituição, obrigando-me neste ato a observá-lo e 

cumpri-lo integralmente em minhas atividades e relações, concordando com suas 

disposições e sujeitando-me às sanções aplicáveis. 

São Paulo, [data]. 

__________________________________ 

[nome completo] 
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