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1. OBJETIVO 

O Código de Conduta e integridade da EGBA visa apresentar uma compreensão clara sobre as condutas 

que orientam os seus negócios e relacionamentos, a serem adotadas pela EGBA, seus dirigentes, 

colaboradores, prestadores de serviço e parceiros, em conformidade com a Lei Federal 13.303/2016 e 

Decreto Estadual da Bahia 18.470/2018, orientadas pelas regras básicas para o agir ético. 

 

Este Código norteia a conduta de respeito a um conjunto de valores éticos e morais que devem estar 

presentes em todos os relacionamentos em que a EGBA e/ou seus agentes esteja(m) envolvidos. 

 

A EGBA, por meio desse Código, busca prevenir desvios de conduta, estimulando a disseminação de 

orientações e atividades educativas, sem prejuízo da aplicação de medidas punitivas, quando 

identificados eventuais desvios.  

 

O comprometimento de todos com as práticas ora divulgadas é fundamental para que essa EGBA realize 

suas atividades e alcance seus objetivos de forma ética e transparente. Assim, a leitura e assimilação do 

seu conteúdo é dever de todos os envolvidos nas atividades da EGBA.  

 

Aos membros da Alta Administração e ocupantes de cargos em comissão cabe cumprir e zelar pelo 

cumprimento das orientações estabelecidas neste código, difundindo a sua aplicação à equipe sob sua 

gestão. 

 

A todas as pessoas sujeitas a este guia cabe observar e cumprir suas orientações e comunicar possíveis 

casos de descumprimento por meio dos canais adequados disponibilizados pela EGBA. 

 

A EGBA divulgará cronogramas para a realização dos treinamentos sobre o quanto estabelecido nesse 

Código e sobre a gestão de riscos. 

 

É necessário que, ao final da leitura, todos assinem o Termo de Ciência, de modo a comprovar que a 

mensagem foi transmitida e compreendida. 

 

2. NOSSA MISSÃO 

 

Atender nossos clientes, provendo produtos gráficos e soluções de gestão da informação, com 

disponibilidade, confiabilidade, integridade e autenticidade, de forma sustentável. 

 

3. NOSSA VISÃO 

 

Ser reconhecida como uma empresa pública com excelência em produtos gráficos e soluções de gestão 

da informação na Bahia. 
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4. NOSSOS VALORES  

 

- Comprometimento  

- Credibilidade 

- Respeito 

- Transparência 

- Valorização das Pessoas 

 

5. ORIENTAÇÕES DE CONDUTA NO AMBIENTE DE TRABALHO. 

 

Os dirigentes e  colaboradores da EGBA deverão:  

 

5.1. Agir com honestidade, impessoalidade, respeito, e de maneira transparente nas suas 

atividades, sem obter vantagens indevidas, de forma a assegurar a construção de relações íntegras, 

éticas e duradouras entre a EGBA e seus públicos de interesse. 

5.2. Não solicitar, exigir, aceitar, insinuar nem oferecer, prometer, dar qualquer tipo de 

favor, vantagem, benefício, doação, gratificação ou propina, para si ou para outra pessoa, como 

contrapartida de atividades suas ou de terceiros. 

5.3. Não praticar, não promover e nem compactuar com qualquer tipo de discriminação 

proveniente de diferenças de etnia, sexo, origem, estado civil, condição física, idade, orientação 

sexual, posição social, credo, política ou quaisquer outras manifestações de preconceito, bem 

como com qualquer tipo de violência física ou psicológica, assédio moral ou sexual ou qualquer 

outro ato contrário aos valores e princípios éticos da EGBA. 

5.4. Comunicar todo e qualquer risco à integridade das pessoas, ao meio ambiente, ao 

negócio, à imagem, à reputação e ao patrimônio da EGBA ao seu superior hierárquico ou à área 

responsável, que deverá tomar as medidas cabíveis para a análise e tomada de decisão sobre o 

assunto. 

5.5. Agir com lealdade com relação à EGBA, defendendo e preservando seus legítimos 

interesses e imagem, de modo a elevar a marca ao nível de excelência.  

5.6. Manter uma relação de respeito com os públicos interno e externo, considerando a 

diversidade humana e cultural, preservando a cordialidade de modo a não cometer qualquer ato 

que possa ser interpretado como injúria, calúnia ou difamação. 

5.7. Utilizar vocabulário compatível com o ambiente de trabalho, sendo proibido o uso de 

linguagens depreciativas, bem como utilizar vestuário compatível com as atividades. 

5.8. Não utilizar o horário de trabalho definido em contrato para a realização de atividades 

particulares em detrimento das atividades exercidas na EGBA e/ou incompatíveis com estas. 

5.9. Utilizar as instalações, equipamentos, imagens, informações, dentre outros bens, 

somente a serviço da EGBA, insurgindo-se contra todo ato que possa atentar contra o patrimônio 
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da EGBA, sejam bens tangíveis (instalações, equipamentos, recursos financeiros etc.) ou 

intangíveis (imagens, informações).  

5.10. Respeitar a legislação vigente, políticas, normas, diretrizes e regulamentos da EGBA, 

sobretudo os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência, de acordo com o disposto no artigo 37 da Constituição Federal. 

5.11. Assegurar-se que todas as divulgações, comunicações e informações a serem emitidas 

estejam completas, exatas e em conformidade com os controles e procedimentos da EGBA para 

divulgação. 

5.12. Preservar a propriedade intelectual da EGBA e reconhecer os méritos relativos aos 

trabalhos desenvolvidos pelos empregados. 

 

6. ORIENTAÇÕES DE CONDUTA NA RELAÇÃO COM CLIENTES E 

FORNECEDORES. 

 

A EGBA reconhece a importância em manter boa relação com seus clientes e fornecedores, de modo 

que estabelece como orientações de condutas, a serem observadas por todos: 

 

6.1. Atuar honestamente, sem oferecer, dar, obter, pleitear nem aceitar vantagens indevidas, 

por meio de manipulação, uso de informações, privilegiadas ou não, e outros artifícios desta 

natureza; 

6.2. Colaborar com as condições adequadas para que fornecedores desempenhem suas 

atividades de forma apropriada; 

6.3. Garantir que o cliente ou fornecedor receba retorno em tempo razoável, de forma clara, 

precisa e satisfatória a suas dúvidas e solicitações; 

6.4. Não prestar assessoramento ou auxílio profissional a clientes e fornecedores, exceto 

quando previstos em contrato; 

6.5. Observar os procedimentos corporativos para tratamento de pleitos comerciais de 

clientes e fornecedores; 

6.6. Garantir a isonomia no processo de relacionamento, independentemente do tipo de ação; 

6.7. Realizar compras e vendas de produtos, bem como de contratações ou prestações de 

serviços baseando-se exclusivamente em critérios técnicos e profissionais; 

6.8. Observar, respeitar e zelar pelo cumprimento dos contratos firmados; 

6.9. Garantir que as informações sobre o cliente ou fornecedor sejam tratadas com 

confidencialidade e utilizadas apenas com seu conhecimento;  

6.10. Orientar clientes e fornecedores em relação a esse código de Conduta e demais 

normativos internos; 
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6.11. Comunicar ao superior hierárquico condutas ou comportamentos inadequados por parte 

dos seus públicos de interesse. 

 

7. ORIENTAÇÕES DE CONDUTA NA RELAÇÃO COM SINDICATOS E ENTIDADES 

DE CLASSE. 

 

Na relação com os sindicatos representativos das categorias que atuam na EGBA, bem como entidades 

de classe, é dever de todos: 

 

7.1. Atender seus representantes de maneira profissional; 

7.2. Priorizar a via da negociação na resolução de conflitos de interesses, observando sempre 

as leis e regras vigentes; 

7.3. Defender, de forma legítima, os interesses da EGBA. 

 

8. CONFLITO DE INTERESSES. 

 

Aos empregados da EGBA, ocupantes de cargo ou não, bem como outros profissionais que realizam 

atividades em nome da EGBA é vedado: 

 

8.1. Usar a função exercida para obter privilégios ou tomar decisões em que seus interesses 

particulares prevaleçam ou se contraponham aos interesses da EGBA, bem como participar de 

negócios externos à EGBA, nos casos em que houver conflito com os interesses da EGBA; 

8.2. Prestar serviços particulares a pessoas, seja física ou jurídica, quando conflitarem com 

os interesses da EGBA; 

8.3. Receber presente de quem tenha interesse em decisão do empregado, ou da área de que 

participe; 

8.4. Envolver-se direta ou indiretamente em qualquer atividade que seja conflitante com os 

interesses da EGBA; 

8.5. Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiro, 

obtida em razão das atividades exercida; 

8.6. Usar o cargo ou função exercida em benefícios pessoais de qualquer natureza, diretos 

ou indiretos, para si, para membros da sua família ou amigos. 

 

Diante de situação envolvendo possível conflito de interesses, os implicados deverão reportar o fato ao 

setor interno competente, a ser divulgado por meio de ato interno, para as análises e deliberações 

cabíveis. 

 

Em caso de dúvidas sobre eventual conflito de interesses não citado nesse código, o envolvido deve 

procurar e informar seu superior hierárquico para orientação. 
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9. FRAUDE E CORRUPÇÃO. 

 

É considerada conduta fraudulenta, para fins de aplicação desse Código, qualquer ação ou omissão com 

o objetivo de lesar ou ludibriar outra pessoa, capaz de resultar em perda para essa pessoa e/ou vantagem 

indevida, patrimonial ou não, para o autor ou terceiros. Caracteriza-se também pela declaração falsa ou 

omissão de dados com o intuito de levar ou induzir terceiros a erro. 

 

É considerada prática de corrupção, para fins de aplicação desse código, qualquer ação que, direta ou 

indireta, autorize, ofereça, prometa, solicite, aceite, entregue ou receba vantagem indevida, de natureza 

econômica ou não, envolvendo pessoas físicas ou jurídicas, agentes públicos ou não, com o objetivo de 

que se pratique ou deixe de praticar determinado ato. 

 

São vedadas a todos os destinatários desse código as práticas de condutas que configurem ou possam 

configurar fraude ou corrupção, tais como: 

 

a) solicitar, insinuar, aceitar ou receber suborno, propina ou qualquer vantagem indevida; 

b) insinuar, prometer, oferecer ou pagar suborno, propina ou qualquer vantagem indevida; 

c) persuadir outros a atuar de maneira imprópria ou ilegal em nome da EGBA; 

d) financiar, custear, patrocinar ou, de qualquer modo, subvencionar a prática de atos 

ilícitos; 

e) utilizar interposta  pessoa, seja  física  ou  jurídica,  para  ocultar  ou dissimular reais 

interesses ou identidade de beneficiários de atos praticados; 

f) dificultar investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou 

intervir em sua atuação; 

g) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato licitatório; 

h) frustrar  ou  fraudar,  por  meio  de  ajuste,  combinação  ou qualquer  outro  meio,  o  

caráter  competitivo  de  licitação; 

i) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de  modificações ou prorrogações 

de contratos celebrados, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos 

respectivos contratos; 

j) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro de contratos celebrados. 

 

10. RECEBIMENTO DE PRESENTES, BRINDES E DOAÇÕES. 

 

Os empregados da EGBA, ocupantes de cargo ou não, bem como outros profissionais que realizam 

atividades em nome da EGBA não receberão, nem solicitarão, bem móvel ou imóvel, dinheiro, ou 

qualquer vantagem econômica ou patrimonial, seja a que título for, para influenciar em ação ou decisão 

empresarial. 
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Diante da oportunidade de receber ou de oferecer presentes, brindes ou doações, deve-se observar as 

restrições da legislação e dos normativos internos, tais como: 

 

a) Não aceitar, sugerir, solicitar e receber, de forma direta ou indireta, presentes, favores, 

benefícios, que tenham valor comercial, advindos de clientes, fornecedores, parceiros, terceiros e 

outras entidades públicas ou privadas; 

b) Não aceitar, oferecer ou dar brindes ou hospitalidade em troca de qualquer 

favorecimento ao ofertante, a si, à EGBA ou a terceiros (pessoa física ou jurídica); 

c) Sempre obter, previamente, aprovação formal de seu superior, quando for oferecer 

hospitalidade a terceiros que mantenham alguma relação comercial ou institucional com a EGBA; 

d) Sempre obter autorização prévia do superior hierárquico para o recebimento de qualquer 

hospitalidade de terceiros que mantenham alguma relação comercial ou institucional com a 

EGBA; 

e) Devolver prontamente quaisquer presentes, brindes ou doações, recebidos em desacordo 

com as orientações deste código ou com as normas internas, aos seus respectivos remetentes. 

 

São permitidas doações legítimas, de caráter filantrópico, baseadas em interesses sociais e de apoio às 

instituições culturais ou educacionais, desde que não representem favorecimento ou benefício para a 

EGBA, seus empregados, ocupantes de cargo ou não, bem como outros profissionais que realizam 

atividades em nome da EGBA, devendo ser obedecidos os procedimentos internos. 

 

11. AS VIOLAÇÕES AO CÓDIGO E SUAS REPERCUSSÕES. 

 

O descumprimento ao quanto estabelecido nesse código por qualquer pessoa seus empregados, 

ocupantes de cargo ou não, bem como outros profissionais que realizam atividades em nome da EGBA, 

e todos aqueles que, de alguma forma, compartilham o mesmo ambiente de trabalho e o dia a dia da 

EGBA, será rigorosamente apurado pela administração da EGBA, à luz dos documentos que regem o 

seu funcionamento e da própria legislação vigente, garantido o sigilo do manifestante.  

 

Uma vez comprovada a violação das regras de conduta descritas nesse código, serão tomadas medidas 

disciplinares, administrativas ou legais, conforme a gravidade, podendo implicar na aplicação de 

advertências, suspensões, dispensa por justa causa ou restituição, observadas as normas previstas na 

legislação trabalhista. 

 

As violações a esse código serão classificadas em leve, média e grave, levando-se em conta o impacto 

econômico e de imagem à EGBA, o grau de culpa do infrator e a notoriedade e/ou grau de prova do 

evento, podendo consistir em:  
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a) Advertências consistem em notificação formal e são cabíveis nas hipóteses de violações 

leves; 

b) Suspensões consistem no afastamento não remunerado, por um período de 1 a 15 dias 

corridos, sendo cabíveis nas hipóteses de violações médias; 

c) Dispensas por justa causa são cabíveis nas hipóteses de violações graves; 

d) A Restituição consiste em dispensar o servidor, funcionário ou empregado cedido, 

requisitado ou contratado, restituindo-o a seu órgão de origem ou à empresa contratada para 

prestação do serviço, com a devida comunicação, a seu empregador direto, das razões que 

embasaram tal ato. Cabível no caso de violação leve, média ou grave. 

 

A sanção cabível analisada e aplicada, conforme seja o caso, pela Direção da EGBA. 

 

12. ÓRGÃOS COMPETENTES PARA ANÁLISE DE VIOLAÇÕES 

 

À Diretoria, ao Conselho Fiscal e/ou à Controladoria e Planejamento, conforme seja aplicável, de acordo 

com o Estatuto Social da EGBA, cabem as seguintes atribuições: 

 

a) estabelecer mecanismos de aplicação, monitoramento, avaliação e atualização deste 

Código;  

b) emitir relatório anual, a fim de demonstrar as atividades do período; 

c) dedicar-se às questões comportamentais que não possam ser resolvidas na relação 

chefia-subordinado; 

d) recomendar, quando julgar necessário, a realização de providencias administrativas para 

verificar o cumprimento das disposições deste Código; e, 

e) criar um canal de denúncias, a ser operado de forma independente e imparcial, com 

garantia de sigilo e confiabilidade do autor da mensagem/denunciante, para acolher opiniões, 

críticas, reclamações e delações das partes interessadas. 

 

As infrações a este Código de Conduta e Integridade sujeitarão seus autores a medidas disciplinares e/ou 

penalidades. 

 

13. CANAIS DE COMUNICAÇÃO. 

 

Caso qualquer pessoa, seja colaborador da EGBA ou terceiro, tome conhecimento de fato que, em seu 

entendimento, deva ensejar verificação de possível violação deste Código de Conduta e Integridade, a 

denúncia respectiva deverá ser encaminhada por meio dos canais de comunicação adiante especificados: 
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- Ouvidoria Local da EGBA; 

- Telefone: (71) 3116-2858; 

- E-mail: ouvidoria@egba.ba.gov.br; 

- Site: www.egba.ba.gov.br (no link Ouvidoria); 

- Endereço para correspondência: Rua Mello Moraes Filho, 189 - Fazenda Grande do Retiro, CEP 

40352-000 - Salvador – Bahia (atenção da Ouvidoria da EGBA). 

 

Após a formalização da denúncia por um dos canais acima, o assunto será encaminhado à Diretoria ou 

Conselho Fiscal, de acordo com o teor da dita denúncia para apuração.  

 

A confidencialidade do procedimento investigatório deverá ser mantida, apenas sendo permitida 

qualquer divulgação após a decisão administrativa definitiva.  

 

No caso de denúncia anônima, esta será apreciada, desde que acompanhada de dados concretos, 

viabilizando o processo investigativo, a fim de apurar o fato denunciado. Deve, ainda, ser preservado o 

anonimato denunciante, se assim requerido pelo mesmo. 

 

14. TERMO DE CIÊNCIA. 

 

Qualquer pessoa que faça parte da relação comercial e de trabalho com a EGBA, e todos aqueles que, 

de alguma forma, compartilham o mesmo ambiente de trabalho e o dia a dia da EGBA, assinam um 

Termo de Ciência, em que declaram conhecer, cumprir e fazer cumprir no que lhes couber os princípios, 

missão e compromissos estabelecidos neste Código de Conduta e Integridade. 

http://www.egba.ba.gov.br/

