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NORMATIVA DE FUNCIONAMENTO DO COMITÊ DE 
ÉTICA DO SISTEMA FIERGS 

 
 

FIERGS-CIERGS-
AUDIN-PL-2 

 
Política 

 

1 OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Estabelecer e comunicar diretrizes e critérios gerais para composição e 

organização do Comitê de Ética do Sistema FIERGS, em virtude de condutas e 

ações vinculadas ao cumprimento e descumprimento de normas internas e 

externas, inerentes às atividades de negócio exercidas. Esta política aplica-se 

indiscriminadamente a todos os empregados do Sistema FIERGS. 

 

2 DESCRIÇÃO 

 

As Entidades do Sistema FIERGS, de forma a alcançarem seus objetivos 

finalísticos, previstos em seus atos regimentais, necessitam de meios que lhes 

permitam organizar, controlar e corrigir ações praticadas por seus prepostos e/ou 

empregados. Neste sentido, o Código de Ética, a presente Política e os demais 

procedimentos internos, são ferramentas que se propõem a assegurar a conduta 

esperada dos profissionais, a regularidade e o funcionamento adequado dos 

serviços, assim como a cultura da conformidade às normas, leis e regras às 

quais as Entidades estão submetidas. 

 

2.1 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

• Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT); 

• Código de Ética do Sistema FIERGS; 

• Política de Gestão de Consequências do Sistema FIERGS. 

 

2.2 COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

 

O Comitê de Ética será composto por membros da Alta Gestão Executiva do 

Sistema FIERGS e por empregados indicados por esta. 

 

Em janeiro de 2021 o Comitê passou a ter a seguinte composição: 

• Superintendente Geral do Sistema FIERGS – CIERGS; 

• Superintendente do IEL - Núcleo Regional; 

• Superintendente Regional do SESI; 
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• Diretor Regional do SENAI; 

• Gerente da Gestão Administrativa de Pessoas; 

• Gerente da Auditoria Interna; e 

• Gerente da Unidade Jurídica. 

 

Nota: A composição do Comitê de Ética poderá ser modificada a qualquer 

tempo, por decisão da Alta Gestão Executiva do Sistema FIERGS. 

 

2.3 COMPETÊNCIAS DO COMITÊ 

 

• Promover os valores e princípios éticos no âmbito do Sistema FIERGS; 

• Valorizar a ética como principal balizador dos comportamentos de todos 

os empregados do Sistema FIERGS; 

• Estimular reflexões éticas no contexto de cada Entidade; 

• Zelar pela confidencialidade das informações e deliberações acerca dos 

processos investigativos levantados, discutidos e apresentados neste 

Comitê; 

• Orientar o público interno e externo com relação às condutas esperadas 

e as que não serão toleradas no âmbito do Sistema FIERGS, conforme 

preconizado no Código de Ética da Organização; 

• Assegurar o cumprimento efetivo deste Código, fomentando a cultura 

ética entre os empregados do Sistema FIERGS; 

• Revisar sistematicamente o Código de Ética, mantendo-o atualizado 

frente ao real contexto e às necessidades da Organização e promovendo 

as adequadas ações de divulgação. 

 

 

2.4 COMPETÊNCIAS DA INSTÂNCIA APURADORA 

 

• Investigar meticulosamente as informações provenientes de denúncias, 

utilizando-se de conhecimento técnico e de ferramentas adequadas para 

a apuração dos fatos; 

• A partir dos resultados da investigação, apresentar à Alta Gestão 

Executiva recomendações para subsidiar a tomada de decisão; 

• Contribuir com a construção da pauta das reuniões de Comitê, dando 

ciência sobre as situações investigadas e/ou em averiguação, 

preservando o caráter sigiloso das informações e trazendo à discussão 

temáticas pertinentes; 

• Apresentar ao Comitê de Ética, anualmente, indicadores estratégicos das 

denúncias recebidas e apuradas por esta instância. 
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Nota: Todas as ações da instância apuradora dar-se-ão mediante o 

endosso da Alta Gestão Executiva do Sistema FIERGS e contarão com o 

apoio e a validação do Comitê de Ética, o qual deve assegurar proteção 

Institucional aos empregados que trabalham em todas as etapas de 

gestão e tratamento das denúncias. 

 

2.5 METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

• Coordenação das reuniões: as reuniões do colegiado serão coordenadas 

pelo Superintendente Geral do Sistema FIERGS-CIERGS e, na ausência 

deste, pela representação do SENAI (Diretor Regional) ou do SESI 

(Superintendente Regional), a ser definida no momento da reunião; 

• Periodicidade: as reuniões ocorrerão trimestralmente, podendo ser 

convocadas reuniões extraordinárias, mediante demandas em caráter de 

urgência; 

• Pauta: será definida pauta mínima fixa pela Coordenação, sendo 

assegurada ao Comitê a sugestão de outros assuntos; 

• Acompanhamento do Canal de Denúncia: o e-mail de recebimento das 

denúncias será assistido por profissional competente da Auditoria Interna. 

Ao receber a denúncia, o representante da Auditoria Interna confirmará 

ao emitente o respectivo recebimento. As denúncias serão registradas em 

formulário específico e ficarão armazenadas em dossiê confidencial. 

 

2.6 DENÚNCIAS 

 

• As denúncias devem ser reportadas ao Comitê de Ética pelo canal 

estabelecido, sendo garantida a confidencialidade da identificação, 

quando houver, e o resguardo adequado de todas as informações 

apresentadas. 

• O prazo de resposta/conclusão será de 30 dias corridos do recebimento 

da denúncia, prorrogáveis por mais 30 dias corridos em casos de maior 

complexidade. 

• Não serão toleradas eventuais tentativas de represália e/ou retaliação de 

qualquer natureza ao denunciante, ficando assegurada a 

confidencialidade e a proteção das informações, ainda que a denúncia 

não venha a ser comprovada. Caso sejam verificadas ações que 

configurem retaliação, serão aplicadas as sanções pertinentes, em 

conformidade com a Política de Gestão de Consequências. 

• Se constatado uso de má fé, a parte autora estará sujeita à medida 

disciplinar, conforme a Política de Gestão de Consequências. 
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2.7 CANAL DE COMUNICAÇÃO 

 

O contato com o Comitê de Ética deverá ser feito por meio do seguinte canal: E-

mail: integridade@fiergs.org.br  

 

2.8 ACOMPANHAMENTO 

 

• O acompanhamento das apurações se dará pela Alta Gestão 

Executiva do Sistema FIERGS e/ou da Entidade à qual a demanda 

estiver vinculada; 

• O Comitê de Ética será informado sistematicamente sobre o 

andamento das situações investigadas e/ou em averiguação, por meio 

de indicadores estratégicos apresentados pela instância apuradora, 

considerando: nº de demandas concluídas / nº de demandas 

recebidas. 

 

2.9 REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CÓDIGO 

 

Será realizada periodicamente pelo Comitê de Ética, em intervalo de tempo não 

superior a cinco anos. 

 

3 CONTROLE DAS ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À ÚLTIMA VERSÃO 

 

Emissão inicial, não se aplica. 

 

4 ANEXOS 

 

Não se aplica. 

 


