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SEIU  CÓDIGO  DE  ÉTICA  

E  REGULAMENTO  DE  CONFLITO  DE  INTERESSES  

  

  

PARTE  A:    PREÂMBULO    

  

O  serviço  de  Empregados  do  Sindicato  Internacional  (SEIU)  acredita  na  

dignidade  e  valor  de  todos  os  trablhadores.  Nós  temos  nos  dedicado  a  nós  mesmos,  para  

melhorar  as  vidas  dos  trabalhadores  e  de  suas  famílias  e  para  criar  uma  sociedade  mais  

justa  e  humana.  Nós  estamos  compromissados  a  ir  atrás  de    justiça  para  todos,  e  em  

particular  a  trazer  justiça  econômica  e  social  para  aqueles  mais  explorados  na  nossa  

comunidade.  Para  alcançar  a  nossa  missão,  nós  precisamos  desenvolver  líderes  altamente  

treinados  e  motivados  a  cada  nível  do  Sindicato,  os  quais  refletem  a  associação  em  toda  a  

sua  diversidade.  

  

Os  associados  do  sindicato  colocaram  tremenda  confiança  em  seus  líderes.  Os  

administradores  e  gerentes  eleitos  da  SEIU  devem  não  apenas  obrigações  fiduciárias  aos  

associados  do  sindicato;;  dado  o  propósito  moral  da  nossa  missão,  os  líderes  da  SEIU  

devem  aos  associados  o  mais  alto  nível  de  comportamento  ético  no  exercçio  de  todas  as  

decisões  de  liderança  e  de  negociações  financeiras  a  favor  dos  associados.  Os  associados  

têm  o  direito  de  apropriada  administração  sobre  os  fundos  do  sindicato  e  transparência  na  

despesa  das  mensalidades  do  sindicato.  O  uso  indevido  e  inapropriado  de  recursos  ou  

autoridade  da  liderança  enfraquece  a  confiança  que  os  associados  tem  no  Sindicato  e  o  

enfraquece.  Corrupção  em  todas  as  formas  não  será  tolerado  na  SEIU.  O  Código  de  Ética  
e  o  Regulamento  de  Conflito  de  Interesses  (o  “Código”ou  “Código  SEIU”)  fortalece  as  
regras  de  ética  e  conduta  do  Sindicato,  práticas  organizacionais  e  padrões  de  

cumprimento  e  assim  aumenta  a  possibilidade  do  Sindicato  de  realizar  a  sua  missão  

importante.  

  

Nós  reconhecemos  que  nenhum  código  de  ética  pode  prevenir  alguns  indivíduos  

de  violar  padrões  éticos  de  comportamento.  Nós  também  sabemos  que  o  Código  da  SEIU  

não  é  suficiente  por  si  só  para  sustentar  uma  cultura  ética  por  todo  o  Sindicato.  Para  

alcançar  estes  objetivos,  para  o  qual  este  Código  foi  criado,  nós  precisamos  estabecer  

sistemas  de  responsabilidade  de  todos  os  líderes  eleitos  e  de  staff.  Estes  sistemas  devem  

incluir  verificação  e  equilíbrio  apropriados  e  procedimentos  operantes  internos  para  

minimizar  a  oportunidade  para  o  mal  uso  ou  abuso,  assim  como  a  percepção  disso  no  

gasto  dos  fundos  do  Sindicato  e  exercendo  autoridade  de  tomada  de  decisão.  O  Sistema  

também  deve  incluir  adequada  provisão  para  treinamento  no  entendimento  e  

implementação  deste  Código.  Mais  abrangetemente,  nós  enfatizamos  a  importância  da  



gama  de  padrões,  práticas  e  valores  descritos  em  “Uma  Cultura  Ética  Forte”,  Parte  A  do  

Regulamentos  na  Ética  e  Padrões  da  SEIU,  que  foram  promulgados  com  o  Código  em  
2009.  

  

Em  particular  a  SEIU  está  comprimissada  em  fornecer  caminhos  significativos,  

para  o  envolvimento  do  associado  e  participação  no  nosso  Sindicato.  A  Lei  de  Direitos  e  

Responsabilidades  do  associado  da  SEIU  no  Sindicato  é  uma  significante  fonte  dos  

direitos  e  obrigações  dos  membros  da  SEIU.  O  seu  cumprimento  exclusivo  através  de  

procedimentos  estabelecidos  no  Artigo  XVII  da  Constituição  e  Estatutos  da  SEIU,  reflete  

um  compromisso  de  princípios  democráticos  que  tem  sido  sempre  governados  na  SEIU.  

O  Artigo  XVII  de  numerosas  proteções  contra  arbitrário  ou  disciplina  ilegal  dos  

associados  também  forma  um  ingrediente  essencial  da  vida  democrática  do  Sindicato.  

Similarmente,  o  requisito  que  os  Afiliados  fornecem  para  as  reuniões  regulares  da  

associação,  estabelecidas  no  Artigo  XV,  Parágrafo  5  da  Constituição  é  outro  importante  

elemento  no  funcionamento  democrático  da  SEIU.  Finalmente,  as  provisõess  contra  

discriminação  e  assédio  na  base  de  raça,  crença,  cor,  religião,  sexo,  expressão  de  gênero,  

orientação  sexual,  origem  nacional,  status  de  cidadania,  estado  civil,  antepassados,  idade  

e  incapacidade  contido  no  Artigo  III,  Parágrafo  4  da  Constituição  SEIU  e  na  

Constituições  e  Estatutos  de  Afiliados,  os  regulamentos  e  procedimentos  da  SEIU  

anti-discriminação  e  anti-assédio  e  similar  regras  dos  afiliados,  proibem  conduta  de  

infração  na  crença  histórica  da  SEIU,  que  nossa  força  vem  da  nossa  união  e  diversidade  e  

que  nós  precisamos  não  estar  divididos  pelas  forças  de  discriminação.  

  

Pessoas  sujeitas  a  este  Código  são  esperadas  de  cumprir  com  as  leis  estaduais  e  federais,  

a  Constituição  e  Estatuto  da  SEIU  e  Afiliadas  e  as  políticas  anti-discriminação  e  

anti-assédio  de  SEIU  e  Afiliadas,  como  parte  integrante  do  nosso  compromisso,  para  

sustentar  uma  cultura  ética  e  os  elevados  padrões  desta  conduta  em  todo  o  Sindicato.  As  

violações  dessas  leis  e  políticas  são  violações  éticas;;  no  entanto,  estas  violações  devem  

ser  abordadas  através  de  avenidas  previstas  pela  aplicação  de  leis  e  regulamentos  e  não  
através  do  Código,  a  menos  que  eles  também  alegam  violações  deste  Código.  Em  

particular,  o  mecanismo  de  aplicação  única  para  as  questões  abrangidas  pela  SEIU  ou  

pelas  Constituições  e  Estatutos  da  Afiliada,  está  estabelecido  nesses  documentos,  a  

menos  que  as  violações  deste  Código  também  são  acusadas.  Finalmente,  as  queixas  que  

surgem  no  âmbito  de  acordos  coletivos  de  trabalho  são  excluídos  do  cumprimento  do  

presente  Código,  a  menos  que  eles  também  alegem  violações  deste  Código.  

    

O  âmbito  e  as  normas  deste  Código  são  estabelecidas  nas  seguintes  secções.  

    

SEÇÃO  1.      Aplicabilidade  para  o  Sindicato  Internacional.      O  Código  
SEIU  é  doravante  aplicável  em  sua  totalidade  para  todos  os  administradores,  diretores  

executivos  e  funcionários  da  SEIU.  Estes  indivíduos  são  aqui  referidos  

como  "os  indivíduos  cobertos."  A  SEIU  deve  acrescentar  ou  anexar  o  código  em  sua  

totalidade  da  sua  Constituição  e  Estatuto  Social  na  suas  próximas  e  em  todas  as  

publicações  futuras.  
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SECÇÃO  2.  Aplicabilidade  para  as   Afiliadas  da  SEIU   .      Por  promulgação  da  Diretoria  
Internacional  SEIU,  o  Código  SEIU  é  aplicável  na  sua  totalidade  para  todos  os  

administradores,  diretores  executivos  e  funcionários,  de  todos  os  organismos  afiliados  e  

dos  sindicatos  locais  privilegiados  pela  SEIU  ("Afiliadas"  aqui).  Estes  indivíduos  são  

aqui  referidos  como  "os  indivíduos  cobertos."  

    

(a)                Cada  filial  deve  assegurar  que  o  Código  se  estende  a  todos  os  empregados,  assim  

que  possível,  mas  em  nenhum  caso  mais  tardar  do  que  no  final  de  2020.  

    

(b)              Cada  filial  deve  anexar  ou  anexar  o  Código  em  sua  totalidade  de  sua  Constituição  

e  Estatuto  Social,  na  sua  próxima  e  todas  as  publicações  futuras.  

    

(c)                Onde  quer  que  seja,  aqui  é  feita  referência  à  SEIU  ou  a  um  programa  da  SEIU,  

departamento  ou  posição,  a  referência  correspondente  é  a  um  Afiliado  particular  ou  

seu  programa  equivalente,  departamento  ou  posição.  

    

(d)              Cada  filial  é  responsável  por  fazer  cumprir  o  Código  e  educar  

seus  indivíduos  abordados  no  Código,  de  uma  forma  consistente  com  os  termos  do  

Código,  sujeitos  a  assistência  e  supervisão  da  SEIU.  

    

(e)                O  Código  não  se  destina  a  restringir  a  qualquer  filial  de  adotar  padrões  mais  

elevados  e  melhores  práticas,  sujeito  à  aprovação  do  Comitê  de  Ética  Provedor  do  SEIU.  

    

    

PARTE  B:  OBRIGAÇÕES  GERAIS  

    

SECÇÃO  3.      Obrigações  dos  indivíduos  cobertos.  
    

(a)                Compromisso  com  o  Código.      SEIU  e  cada  Afiliado  deve  fornecer  uma  cópia  do  
Código  para  cada  indivíduo  coberto.  É  o  dever  e  a  obrigação  de  indivíduos  cobertos  de  

reconhecer  anualmente,  que  eles  receberam  uma  cópia  do  presente  Código,  que  reviram  e  

compreenderam  o  Código,  e  que  eles  concordam  para  lhe  dar  cumprimento.  

    

(b)              Dever  de  Divulgação.      Indivíduos  cobertos  devem  divulgar  ao  Provedor  de  Ética  
SEIU  ou  à  Ética  de  Ligação  de  Afiliadas,  descrito  em  Parte  F  deste  Código,  qualquer  

conflito  de  interesse  ou  a  aparência  de  um  conflito,  que  decorre  quando  o  direito  

fundamental  para  o  interesse  dos  associados  está  potencialmente  comprometido  por  um  

interesse  competindo,  incluindo,  mas  não  limitado  a  um  interesse,  

relacionamento  ou  transação  referenciada  neste  Código.  Real,  percebido  e  potenciais  

conflitos  devem  ser  divulgados  no  momento  em  que  os  individuais  cobertos  tornam-se  

conscientes  do  mesmo.  

    

(c)                Desqualificação  de  serviço  para  SEIU  ou  Afiliada.      Nenhuma  pessoa  deve  servir  
como  um  administrador  ou  funcionário  gerencial  da  SEIU  ou  de  qualquer  Afiliada,  a  qual  

tenha  sido  condenada  por  qualquer  crime,  que  envolve  a  inflição  de  lesões  
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corporais  graves,  ou  o  abuso  ou  uso  indevido  da  posição  de  tal  pessoa  ou  um  emprego  em  

uma  organização  do  trabalho  para  procurar  ou  obter  ilegal  ganho  à  custa  dos  associados,  

com  exceção  das  exclusões  previstas  em  lei  federal  aplicável.  

    

    

PARTE  C:       ATIVIDADES  FINANCEIRAS  E  DE  NEGÓCIOS  
    

SECÇÃO  4.      Dever  geral  de  proteger  os  fundos  dos  associados;;   Direito  dos  associados  
de  examinar  Registros.  

    

(a)                Os  ativos  e  fundos  de  uma  organização  de  trabalho  são  guardadas  em  confiança  

para  o  benefício  da  associação.  Associados  têm  direito  a  garantia  de  que  esses  ativos  e  

fundos  são  gastos  para  fins  adequados  e  apropriados.  O  Sindicato  conduz  suas  funções  

proprietárias,  incluindo  todos  os  contratos  de  compra  ou  de  venda  ou  de  prestação  de  

serviços  significativos,  de  uma  forma  consistente  com  este  Código.  Todos  os  

administradores,  a  diretoria  executiva  e  empregados  da  SEIU  e  Afiliadas  da  SEIU,  sejam  

eleitas  ou  nomeadas,  tem  uma  relação  de  confiança  e  de  alto  dever  fiduciário  para  

honestamente  e  fielmente  servir  os  melhores  interesses  da  associação.  

    

(b)              Consistente  com  a  Seção  201  do  Relatório  do  Gerenciamento  do  Trabalho  e  Lei  

da  Divulgação,  SEIU  deve  permitir  um  associado,  por  justa  causa,  de  examinar  todos  os  

livros,  registros  e  contas,  necessários  para  verificar  o  relatório  financeiro  anual  da  SEIU,  

nessa  secção  com  o  Departamento  do  Trabalho  dos  EUA.  

    

(c)                Afiliados  compostos  unicamente  por  empregados  associados  por  órgãos  

governamentais,  devem  permitir  que  um  associado  possa  examinar  o  seu  relatório  

financeiro  submetido  a  uma  agência  estadual  e,  de  acordo  com  a  lei  estadual,  e  por  justa  

causa,  de  examinar  todos  os  livros,  registros  e  contas,  necessárias  para  verificar  o  

relatório  financeiro  da  filial.  

    

SECÇÃO  5.  Proibido  interesses  financeiros  e  transações.      Indivíduos  
cobertos  não  devem,  tanto  quanto  é  do  seu  conhecimento,  ter  uma  parte  substancial  da  

propriedade  ou  interesse  financeiro  que  está  em  conflito  com  o  seu  dever  fiduciário.  

    

(a)                Para  efeitos  do  presente  regime,  uma  "parte  substancial  da  propriedade  ou  

interesse  financeiro"  é  aquele,  que  seja,  que  contribui  significativamente  para  o  bem-estar  

financeiro  do  indivíduo,  ou  que  capacita  o  indivíduo  a  afetar  de  forma  significativa  ou  

influenciar  o  curso  da  tomada  de  decisão  do  negócio  da  entidade.  

    

(b)              A  "parte  substancial  da  propriedade  ou  interesse  financeiro"  não  inclui  ações  em  

um  plano  de  compra,  plano  de  participação  nos  lucros,  plano  de  compra  de  ações  para  

funcionários  (ESOP)  ou  confiança  cega.  Também  não  proíbe  os  indivíduos  cobertos  

de  possuir,  através  de  um  fundo  mútuo  ou  qualquer  outro  veículo  de  investimento  similar,  

as  ações  negociadas  publicamente  de  qualquer  empregador,  com  o  qual  a  SEIU  ou  uma  

Afiliada  se  envolve  na  negociação  colectiva  ou  faz  negócios,  ou  que  a  SEIU  ou  uma  
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Afiliada  procura  organizar,  desde  que  todas  as  operações  que  afetam  esses  interesses  são  

consistentes  com  taxas  e  condições  estabelecidas  pelo  mercado  aberto  .  

    

(c)                Não  é  admissível  para  qualquer  indivíduo  coberto  para:  

    

(1)                    Sabendo  ter  uma  parte  substancial  da  propriedade  ou  interesse  financeiro  em  

qualquer  entidade,  que  se  envolve  na  negociação  colectiva  com  SEIU  ou  qualquer  de  suas  

afiliadas;;  

    

(2)                    Fazer  ou  tentar  influenciar  ou  participar  de  alguma  forma  de  uma  decisão  sobre  

as  relações  de  SEIU  ou  uma  afiliada,  com  um  fornecedor,  empresa  ou  outra  entidade  ou  

indivíduo  no  qual  o  indivíduo  coberto  ou  seu  parente,  cônjuge  ou  parceiro  de  negócios  

tem  uma  parte  substancial  da  propriedade  ou  interesse  financeiro;;  ou  

    

(3)                    Envolver-se  em  todas  as  transações  auto-lidando  com  SEIU  ou  qualquer  de  seus  

afiliados,  tais  como  a  compra  de  propriedade  de  ou  venda  da  propriedade  para  SEIU,  sem  

a  informada  aprovação  do  Secretário-Tesoureiro  Internacional,  (ou  Secretário-Tesoureiro  

Afiliada,  conforme  o  caso),  obtido  após  a  plena  divulgação,  incluindo  uma  avaliação  

independente  do  valor  justo  de  mercado  do  imóvel  a  ser  comprado  ou  vendido.  

    

(d)              Para  garantir  a  conformidade  com  a  presente  secção,  os  indivíduos  cobertos  são  

obrigados  a  divulgar  quaisquer  interesses,  transações  ou  interesses  cobertos  por  esta  

Seção  de  acordo  com  a  Seção  3  (b)  do  presente  Código.  

    

SECÇÃO  6.      Pagamentos  e  presentes  dos  empregadores,  fornecedores  e  associados.  
    

(a)                Indivíduos  cobertos  não  devem  conscientemente  aceitar  quaisquer  pagamentos,  

benefícios  ou  presentes  de  valor,  superior  ao  valor  financeiro  mínimo  nas  circunstâncias  

apresentadas,  a  partir  de  qualquer  empregador,  que  contrata  ou  procura  se  envolver  na  

negociação  colectiva  com  SEIU  ou  uma  afiliada,  ou  a  partir  de  qualquer  empresa  de  

negócios  ou  profissional  que  faça  negócios  ou  procure  fazer  negócios  com  SEIU  ou  

um  Afiliado.  

    

(1)                    A  presente  secção  não  se  estende  a  pagamentos  e  benefícios,  que  são  

fornecidos  para  os  indivíduos  cobertos,  pelos  empregadores  

proíbidos  como  compensação  pelo  emprego  primário  e  regular  deles.  

    

(2)                    A  presente  secção  não  se  estende  ao  trabalho  e  serviços,  que  os  indivíduos  

cobertos  realizam  para  os  empregadores  ou  empresas  proibidas  na  base  de  meio  

expediente,  por  intermédio  de  operações  normais  de  mercado  e  para  o  pagamento  normal  

e  habitual  para  esse  trabalho  ou  serviços.  

    

(3)                    A  presente  secção  não  se  estende  a  participação  em  eventos  organizados  por  

funcionários  públicos,  que  envolvam  a  discussão  de  questões  de  política  pública.  
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(4)                    Com  relação  aos  itens  perecíveis  que  são  mais  do  que  mínimos,  mas  que  são  

impraticáveis  para  retornar,  como  alimentos,  deve  ser  considerado  o  cumprimento  desta  
Secção,  para  descartar  tal  item  ou  colocá-lo  em  uma  área  comum  para  os  associados  e  

funcionários  do  escritório  desfrutarem.  Se  o  presente  é  descartado  ou  apreciado  em  

comunidade,  é  recomendado  que  o  doador  deve  ser  advertido  sobre  essa  disposição,  para  

dissipar  a  aparência  de  qualquer  conflito  de  interesse,  por  parte  de  qualquer  indivíduo  

coberto  e  para  desencorajar  a  reincidência.  

    

(b)              Indivíduos  cobertos  não  devem  conscientemente  aceitar  pagamentos  pessoais,  ou  

presentes  de  qualquer  associado,  na  ausência  de  uma  relação  independente  pessoal  da  

relação  entre  o  Sindicato  e  o  associado,  que  não  seja  um  presente  de  valor  financeiro  

mínimo.  Esta  disposição  não  se  aplica  a  contribuições  a  campanhas,  para  o  escritório  do  

sindicato  feita  em  conformidade  com  a  Constituição  e  Estatuto  Social  SEIU.  

    

SECÇÃO  7.  A  conversão  dos  fundos  do  Sindicato  e  da  propriedade.  Indivíduos  
cobertos  não  devem  usar,  converter  ou  desviar  quaisquer  fundos  ou  outros  

bens  pertencentes  à  SEIU,  para  benefício  individual  ou  vantagem  pessoal.  

    

SECÇÃO  8.      Aplicabilidade  a  Terceiros.      Os  princípios  deste  Código  aplicam-se  a  
esses  investimentos  e  atividades  de  terceiros,  que  equivalem  a  um  subterfúgio  para  

esconder  os  interesses  financeiros  dos  administradores  ou  empregados  da  SEIU,  ou  para  

contornar  as  normas  deste  Código.  

    

SECÇÃO  9.  Certos  empréstimos  proibidos.    A   SEIU  não  deve  conceder  empréstimos  a  
qualquer  funcionário  ou  empregado,  ou  a  qualquer  dos  seus  familiares,  que  a  qualquer  

momento  possa  exceder  US  $  2.000  em  dívida  total  por  parte  desse  funcionário,  

empregado  ou  membro  da  família.  

    

    

PARTE  D:  FUNDOS  DE  BENEFÍCIO  E  ORGANIZAÇÕES  RELACIONADAS  

    

SECÇÃO  1  0.  Obrigações  dos  indivíduos  cobertos.  
    

(a)                Fundos   de  Benefício.  
    

(1)                    Para  efeitos  da  presente  secção:  

    

a. Um  "fundo  de  benefício  ou  plano"  significa  uma  aposentadoria,  saúde,  ou  fundo  

de  benefício  de  assitência  social,  ou  plano  patrocinado  pela  SEIU  ou  

uma  afiliada,  ou  em  que  SEIU  ou  uma  Afiliada  participa.  

    

b. A  definição  de  "parte  substancial  da  propriedade  ou  interesse  financeiro"  previsto  

no  Artigo  5  aplica.  
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(2)                    Indivíduos  cobertos,  que  servem  em  uma  posição  fiduciária  com  respeito  a,  ou  

exercem  responsabilidades,  ou  influência  na  administração  de  um  fundo  de  benefícios  ou  

plano  não  devem:  

    

a. Ter  qualquer  interesse  substancial  financeiro,  ou  quaisquer  laços  pessoais  

comprometedores  com,  qualquer  gestor  de  investimento,  operadora  de  seguros,  

corretor,  consultor  ou  outra  empresa  ou  indivíduo  a  fazer  negócios  ou  procurando  

fazer  negócio  com  o  fundo  ou  plano;;  

    

b. Aceitar  qualquer  pagamento  pessoal  de  qualquer  negócio,  ou  empresa  profissional  

que  faça  negócios,  ou  procure  fazer  negócios  com  o  fundo  ou  plano,  para  além  do  

pagamento  contratual  para  o  trabalho  realizado;;  ou  

    

c. Receber  compensação  de  qualquer  espécie  para  o  serviço  como  um  representante  

dos  trabalhadores,  ou  curador  designado  de  trabalho  para  um  fundo  ou  plano,  

exceto  para  reembolso  de  despesas  razoáveis  de  forma  adequada  e  efetuadas  e  
fornecidas  de  modo  uniforme  a  tais  representantes  ou  mandatários,  com  a  

condição  de  que  não  é  um  violação  desta  disposição  por  um  funcionário  ou  

empregado  gerencial,  que  não  é  um  funcionário  em  tempo  integral  da  SEIU  ou  

uma  Afiliada  para  ser  um  empregado  legalmente  pago  de  um  fundo  ou  plano,  se  

tal  emprego  é  coerente  com  as  restrições  legais  aplicáveis  e  totalmente  divulgadas  
através  de  relatórios  apropriados.  

    

(3)                    Para  garantir  a  conformidade  com  a  presente  secção,  todos  os  indivíduos  

cobertos  devem  divulgar  quaisquer  interesses,  transacções  ou  relações  abrangidos  por  

esta  secção  de  acordo  com  a  Seção  3  (b)  do  presente  Código.  

    

(4)                    Ninguém  servirá  em  uma  capacidade  fiduciária,  ou  exercer  responsabilidades  na  

administração  de  um  fundo  de  benefícios  ou  plano,  que  tenha  sido  condenado  por  

qualquer  crime,  que  envolve  a  inflição  de  lesões  corporais  graves,  ou  a  abuso  ou  desvio  

de  posição  dessa  pessoa,  ou  de  emprego  em  um  plano  de  benefício  para  solicitar  ou  obter  

um  ganho  ilícito,  em  detrimento  dos  beneficiários  do  fundo,  de  benefícios  a  empregados  

ou  a  um  plano,  exceto  das  exceções  limitadas  previstas  em  lei  federal  aplicável.  

    

(b)              Organizações  relacionadas.  
    

(1)                    Para  efeitos  da  presente  secção,  uma  organização  "relacionadas  com"  SEIU  ou  

uma  afiliada  significa  uma  organização      

    

● em  que  25  por  cento  ou  mais  dos  associados  do  conselho  da  administração  

são  administradores  ou  empregados  da  SEIU  ou  de  uma  afiliada,  ou  

    

● para  o  qual  50  por  cento  ou  mais  do  seu  financiamento  é  fornecido  pela  SEIU  ou  

uma  afiliada.  
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(2)                    Indivíduos  cobertos  que  servem  em  uma  posição  fiduciária  relativamente  a,  

ou  exercer  responsabilidades  ou  influência  na  administração  de  uma  organização  

relacionada  com  SEIU,  devem  cumprir  as  disposições  e  deverão  manter-se  com  as  

normas  do  Código  SEIU,  enquanto  eles  estão  agindo  para  ou  em  nome  da  organização  

relacionada.  

    

    

    

PARTE  E:  FAMÍLIA  E  AS  RELAÇÕES  PESSOAIS  

    

SECÇÃO  1  1.      Propósito  de  regras  que  governa  Relacionamentos  de  Família  e  
Pessoais.  A  SEIU  não  proíbe  o  emprego  de  parentes  qualificados  de  administradores  ou  
empregados,  ou  de  indivíduos  com  quem  um  funcionário  ou  empregado  tem  uma  relação  

pessoal  romântica  ou  íntima.  A  SEIU  também  não  proíbe  a  retenção  de  fornecedores  

qualificados,  que  empregam  parentes  de  diretores  ou  empregados  ou  pessoas,  com  as  

quais  um  admistrador  ou  funcionário  da  SEIU  tem  uma  relação  pessoal.  

    

                            No  entanto,  a  SEIU  reconhece  que  a  existência  de  tais  relações  pode  levar  a  

problemas,  incluindo  o  favoritismo  ou  a  aparência  de  favoritismo  para  com  parentes,  ou  

aqueles  que  estão  envolvidos  em  um  relacionamento  pessoal.  Dado  a  essas  pessoas  um  

tratamento  especial  -  ou  dar  a  impressão  de  que  eles  recebem  tratamento  especial  -  é  

inconsistente  com  nossos  princípios  de  gestão  e  prestação  de  contas  e  com  o  nosso  dever  

de  conduzir  responsávelmente  o  negócio  da  SEIU.      As  disposições  desta  PARTE  são  

projetados  para  garantir,  que  a  família  ou  as  relações  pessoais  não  influenciem  as  

interações  profissionais,  entre  os  funcionários  envolvidos  e  

outros  administradores,  funcionários  e  terceiros.      

    

SECÇÃO  1  2.      Definições   Para  efeitos  do  desta  PARTE:  
    

(a)                "Parente"  significa  pai,  cônjuge,  equivalente  a(o)  esposa(o),  filha,  filho,  avô,  neto,  

irmão,  irmã,  tia,  tio,  sobrinho,  sobrinha,  primeiro  ou  segundo  primo,  correspondente  na  

lei,  relação  madrasta/padrasto,  pai  adotivo,  criança  adotiva,  e  qualquer  membro  do  

agregado  familiar  do  funcionário.  Parentes  de  parceiros  domésticos  são  cobertos  com  a  

mesma  medida  que  os  parentes  do  cônjuge.  

    

(b)              "Relacionamentos  pessoais"  significa  um  curso  romântico  ou  íntimo  

relacionamento  pessoal,  que  pode  incluir,  mas  não  se  limita  a,  namoro,  vivendo  juntos  ou  

ser  um  parceiro  ou  outro  significativo.  Esta  definição  aplica-se  independentemente  do  

sexo,  identificação  de  gênero  ou  orientação  sexual  dos  indivíduos  na  relação.  Esta  

restrição  não  se  estende  aos  amigos,  conhecidos  ou  ex-colegas,  que  não  sejam  de  outro  

modo  englobadas  no  âmbito  da  "relações  pessoais."  

    

SECÇÃO  1  3.      .  Conduta  Proibida  Os  seguintes  princípios  gerais  serão  aplicados:  
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(a)                Pedidos  de  emprego  por  parentes  e  aqueles  que  têm  uma  relação  pessoal  com  

uma  pessoa  coberta,  será  avaliada  com  os  mesmos  padrões  de  qualificação  utilizados  para  

avaliar  outros  candidatos.  Transmissão  à  autoridade  contratação  adequada  de  

aplicações  em  nome  de  indivíduos,  que  têm  um  familiar  ou  pessoal  relacionamento,  

não  constitui  em  si  mesmo  uma  tentativa  de  influenciar  decisões  de  contratação.  Além  

disso,  no  decorrer  do  processo  de  aplicação,  no  entanto,  pode  ser  considerado  impróprio.  

    

(b)              Indivíduos  cobertos  não  tomarão  decisões  de  contratação,  sobre  seus  parentes  ou  

pessoas  com  quem  têm  uma  relação  pessoal  ou  tentar  influenciar  a  contratação  de  

decisões  tomadas  por  outros.  

    

(c)                Empregados  supervisores  não  devem  supervisionar  diretamente  um  parente  ou  

uma  pessoa  com  quem  têm  uma  relação  pessoal.  Na  ausência  de  reportar  diretamente  ou  

do  relacionamento  supervisor  para  subordinado,  parentes  ou  empregados  que  têm  

uma  família  ou  relacionamento  pessoal  geralmente  são  autorizados  a  trabalhar  no  mesmo  

departamento,  desde  que  não  haja  dificuldades  operacionais  específicas.  

    

(d)              Indivíduos  cobertos  não  devem  tomar  decisões  relacionadas  ao  

trabalho,  ou  participar  ou  contribuir  para  as  decisões  relacionadas  com  o  trabalho  feito  

por  outros,  envolvendo  parentes  ou  funcionários  com  quem  têm  uma  relação  pessoal,  

mesmo  se  não  fizerem  a  supervisão  diretamente  desse  indivíduo.  Decisões  proibidas  

incluem,  mas  não  estão  limitados  a,  decisões  sobre  a  contratação,  salários,  horas,  

benefícios,  atribuições,  avaliações,  treinamento,  disciplina,  promoções  e  transferências.  

    

(e)                Para  garantir  a  conformidade  com  a  presente  secção,  todos  os  indivíduos  cobertos  

devem  divulgar  ao  Provedor  de  Ética  ou  a  Ética  de  Ligação  Afiliada,  conforme  

apropriado,  de  quaisquer  relações  abrangidas  por  este  ponto,  de  acordo  com  a  Seção  3  (b)  

do  presente  Código.  

    

    

PARTE  F:       EXECUÇÃO  
    

SECÇÃO  1  4.      Administrador  de  Ética.      O  cargo  de  Administrador  de  Ética  é  criado  
para  prestar  assistência  independente  às  SEIU,  na  implementação  e  aplicação  do  

Código.  O  Diretor  de  Ética  deve  ser  um  indivíduo  de  integridade  incontestável  e  

reputação,  de  preferência  com  experiência  em  ética,  aplicação  da  lei  e  do  funcionamento  

do  movimento  operário.  O  Diretor  de  Ética  deve  fornecer  seus  serviços  sob  contrato  e  

não  deve  ser  um  empregado  do  Sindicato  Internacional,  ou  de  qualquer  de  suas  

afiliadas.  O  Diretor  de  Ética  deve  ser  nomeado  pelo  Presidente  Internacional  e  

confirmado  pelo  Conselho  Executivo  Internacional.  O  Presidente  Internacional,  o  

Secretário-Tesoureiro  Internacional,  e  da  Diretoria  Internacional  SEIU  podem  referir-se  

questões  relativas  ao  Código  ao  Diretor  de  Ética  para  avaliação  e  /  ou  o  conselho,  de  

acordo  com  as  secções  22  e  23.        
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SECÇÃO  1  5.      Provedor  de  Ética.      O  escritório  do  SEIU  de  Provedor  de  Ética  é  
estabelecido  para  supervisionar  a  implementação  e  execução  do  Código  e  esforços  

contínuos  para  fortalecer  a  cultura  ética  em  todo  o  Sindicato.  O  Provedor  de  Ética  é  

responsável  pela  prestação  de  assistência  ao  Sindicato  Internacional  e  Associados,  sobre  

as  questões  e  preocupações  relacionadas  com  o  Código  e  cultura  ética;;  dirigir  a  formação  

dos  agentes  de  SEIU  e  afiliados  e  colaboradores  sobre  o  Código  e  cultura  

ética;;  respondendo  a  preocupações  éticas  e  queixas  consistentes  com  os  parágrafos  

17  -23,  recebendo  e  resolvendo  as  divulgações  de  conflitos  de  interesse,  a  assistência  ao  

Oficial  de  ética,  e  que  prestam  outros  tipos  de  apoio,  que  for  necessário  para  o  programa  

global  de  ética  SEIU.  O  Provedor  de  Ética,  em  consulta  com  o  Administrador  de  Ética,  

deve  emitir  um  relatório  para  o  Conselho  Executivo  Internacional  SEIU  anualmente,  

resumindo  conformidade,  treinamento,  aplicação,  construindo  cultura  e  das  

atividades  conexas,  e  fazer  recomendações  para  modificações  para  o  programa  

de  ética,  que  ele  ou  ela  acredita  que  aumentaria  a  eficácia  do  programa.  O  Provedor  de  

Ética  pode  também  efetuar  revisões  periódicas,  para  efeitos  de  controlo  do  cumprimento  

deste  Código  e  determinar  se  parcerias,  joint  ventures  e  acordos  com  organizações  de  

gestão  estão  em  conformidade  com  este  Código,  estão  devidamente  registradas,  refletir  

investimento  razoável  ou  pagamento  de  bens  e  serviços,  ainda  mais  para  fins  de  isenção  

tributáveis  da  SEIU  e  não  resultam  em  hábito,  benefício  privado  inadmissível,  ou  excesso  

de  transação  de  benefícios.  O  Provedor  de  Ética  deve  ser  empregado  no  Departamento  

Legal  SEIU.  

    

SECÇÃO  1  6.      Éticas  de  Ligação  do  Afiliado.  Cada  afiliado  nomeará  um  Ligador  de  
Ética,  que  estará  disponível  para  conselho  ou  orientação  ética,  vai  servir  como  principal  

contato  de  uma  afiliada  com  Provedor  de  Ética  da  International,  irá  ajudar  na  aplicação  

do  Código,  irá  supervisionar  a  entrega  de  formação  relacionadas  com  

a  ética,  contribuirá  para  a  afiliada  no  reforço  da  sua  cultura  ética,  e  servirá  como  um  líder  

ético  na  afiliada.  

    

(a)                  Presidentes,  diretores  executivos,  secretários-tesoureiros,  diretores  financeiros,  

chefes  de  equipe,  e  o  equivalente  a  qualquer  um  dos  anteriores,  não  são  elegíveis  para  

servir  como  Ligadores  de  Ética.  

    

(b)                Afiliados  são  encorajados  a  considerar  alternação  da  posição  de  Ligação  

Ética  periodicamente,  salvo  dificuldades  operacionais,  para  desenvolver  liderança  

ética  em  termos  gerais  na  Afiliada.  As  afiliadas  devem  aconselhar  a  Ética  do  Provedor  

do  SEIU,  logo  que  possível,  sobre  a  nomeação  de  Ética  de  Ligação  e  de  qualquer  

vaga  que  ocorre  na  posição.  

    

(c)                  Ética  de  Ligação  receberá  regularmente  formação  específica  para  o  papel  do  

Sindicato  Internacional.  Afiliadas  devem  fazer  todos  os  esforços  para  garantir  a  

participação  de  seus  Ligadores  de  Ética.  

    

SECÇÃO  1  7.  Reclamações.  
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(a)                  Qualquer  indivíduo  ou  associado  coberto  pode  apresentar  uma  queixa  por  escrito,  

sobre  alegadas  violações  do  Código.  Preocupações  orais  e  reclamações  serão  reduzidas  

por  escrito  para  processamento  posterior  como  uma  queixa.  As  reclamações  devem  ser  

assinadas  ou  conter  o  nome  do  autor  da  denúncia  (s),  e  devem  ser  mantidas  confidenciais  

nos  termos  do  Parágrafo  24.  Queixas  alegando  violação  do  Código  não  serão  executadas  

ao  abrigo  da  SEIU  ou  da  constituição  e  estatutos  da  Afiliada,  a  menos  que  eles  

também  alegem  a  violação  da  constituição  e  do  estatuto  social.  

    

(b)                O  Sindicato  Internacional  deve  publicar  informações  de  contacto  para  a  

apresentação  de  queixas  das  éticas  no  site  da  SEIU  e  deve  apresentar  essa  informação  

a  pedido.  

    

(c)                  Cada  filial  deve  fornecer  seu  pessoal  e  associação  com  informações  de  contato  

para  a  sua  ligação  Ética.  

    

SECÇÃO  1  8.      Reclamações   processadas  pelo  Sindicato  Internacional.      Queixas  
alegando  violação  do  Código,  que  são  submetidas  ao  Sindicato  Internacional,  ou  o  

Administrador  de  Ética,  serão  submetidas  inicialmente  à  Ética  do  Provedor  da  

SEIU.  O  Provedor  da  Ética  deve  rever  as  queixas  da  ética  apresentadas  ao  Sindicato  

Internacional  e  deve  responder  a  eles  a  seu  critério,  incluindo,  mas  não  limitado  a  

fornecer  aconselhamento  ou  orientação,  resolvê-los  de  maneira  informal,  direcionando-os  

para  recursos  fora  do  escritório  de  ética,  e  encaminhá-los  ao  Administrador  de  Ética  ou  

da  Afiliada  para  processamento  posterior.  A  pessoa  que  apresenta  a  queixa  será  

notificada  sobre  o  status  da  reclamação,  da  forma  adequada  no  critério  do  Provedor  de  

Ética,  mas  em  todos  os  eventos  acima  em  sua  conclusão.  

    

SECÇÃO  19.  Queixas  tratadas  pelas  Afiliadas.;;   Comunicado  ao  Provedor  
de  Ética.      Reclamações  de  Ética  que  são  levantadas  com  ou  referidos  a  uma  afiliada,  
devem  ser  investigadas  pela  afiliada  afetada  e,  quando  adequado,  podem  formar  a  base  da  

disciplina  empregado,  ou  nas  despesas  do  Sindicato  interna  formais,  a  serem  processados  

perante  um  organismo  de  avaliação,  de  acordo  com  os  requisitos  estabelecidos  na  
constituição  da  afiliada  e  estatuto  social  e  /  ou  a  Constituição  e  do  Estatuto  Social  da  

SEIU.  O  Provedor  de  Ética  pode  aconselhar  uma  afiliada  relativo  a  questões  relacionadas  

com  a  investigação  e  processamento  de  queixas  e  acusações,  alegando  violação  do  

Código.  Quando  uma  queixa  envolve  o  presidente  de  

uma  afiliada,  diretor  executivo,  director  de  recursos  humanos,  

secretário-tesoureiro,  diretor  financeiro,  ou  o  equivalente,  a  Afiliada  notificará  o  

Provedor  de  Ética,  logo  que  possível.  O  Provedor  de  Ética  pode  consultar  o  Adminstrador  

de  Ética  sobre  qualquer  questão  colocada  por  uma  Afiliada.  

    

SECÇÃO  20.      A  falta  de  cooperação;;   Reclamações  de  má-fé.  Falha  não  razoável  por  
um  indivíduo  coberto,  de  cooperar  plenamente  com  um  processo  

ou  investigação  envolvendo  uma  queixa  de  ética,  ou  alegada  violação  deste  Código  

constituirá  uma  violação  independente  deste  Código.  A  SEIU  se  reserva  

ao  direito,  mediante  aviso  prévio,  de  investigar  e  ao  devido  processo,  para  disciplinar  as  
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pessoas,  que  fazem  má  fé,  conscientemente  falso,  

assédio  ou  queixas  maliciosas,  relatórios  ou  consultas.  

    

SECÇÃO  21.  Jurisdição  Original.  
    

(a)                Os  pedidos  para  Jurisdição  Original.  Se  um  afiliado  ou  um  executivo  da  diretoria  
Afiliada,  administrador  ou  associado  acredita  que  as  despesas  internas  formais  do  

Sindicato,  contra  um  indivíduo  coberto  que  também  alega  violação  deste  Código,  

envolvem  uma  situação  que  poderá  afetar  gravemente  os  interesses  da  Afiliada  ou  do  

Sindicato  Internacional,  ou  que  o  procedimento  de  audiência  da  Afiliada  não  irá  proteger  

totalmente  os  interesses  da  Afiliada,  um  admistrador  ou  associado,  que  o  indivíduo  pode  

solicitar  que  o  Presidente  Internacional  assuma  competência  jurisdica  nos  termos  do  

artigo  XVII,  Seção  2  (f)  da  Constituição  e  Estatuto  Social  SEIU.  

    

(b)              Suposição  de  Jurisdição  Original  pelo  Presidente  Internacional.  Em  
conformidade  com  o  artigo  XVII,  Seção  2  (f)  da  Constituição  e  Estatuto  Social  SEIU,  o  

presidente  internacional  pode,  em  sua  discrição  assumir  competência  originária  de  cargas  

internas  formais  do  Sindicato  e  também  alegando  a  violação  deste  Código,  se  como  

resultado  de  uma  investigação  que  ele  ou  ela  acredita,  que  as  acusações  apresentadas  

contra  um  indivíduo  coberto,  envolvem  uma  situação  que  poderá  afetar  gravemente  os  

interesses  da  afiliada  ou  do  Sindicato  Internacional.  Em  sua  

discrição,  o  Presidente  Internacional  pode  submeter  a  questão  ao  Administrador  de  Ética,  

para  recomendação  sobre  a  eventual  suposição  de  jurisdição  original.  

    

SECÇÃO  22.      Encaminhamento  de  acusações  formais  para  o  Administrador  de  
Ética.      Se  as  despesas  internas  formais  do  Sindicato  foram  arquivadas  com  o  Sindicato  
Internacional,  nos  termos  do  artigo  XVII,  Secção  3  da  Constituição  SEIU  e  Estatuto  

Social  também  alegam  a  violação  do  Código,  por  um  adminintrador  ou  executivo  do  

Conselho  de  Diretoria  Executiva  do  Sindicato  Internacional  ou  uma  Afiliada,  essas  

despesas  podem  ser  referidas  para  o  Administrador  de  Ética  para  análise  e  

recomendações.  

    

SECÇÃO  23.      Avaliação  das  reivindicações  pelo  Administrador  de  Ética.  
    

(a)                Se  depois  de  revisto  as  alegações  de  violações  do  Código,  em  uma  queixa  ou  

acusação  formal,  o  Diretor  de  Ética  considera  que  as  alegações  têm  mérito  e  /  ou  justifica  

uma  investigação  mais  aprofundada,  ele  deve  recomendar  uma  resposta  ou  curso  de  ação  

para  o  Sindicato  Internacional,  para  responder  à  reclamação  ou  alterações,  incluindo  mas  

não  se  limitando  ao  seguinte:  

    

(1)        Investigação  futura  por  pessoal  SEIU  e  /  ou  investigador(es)  defora;;  

    

(2)        Arquivamento  de  acusação  formal  nos  termos  do  artigo  XVII  da  Constituição  e  

Estatuto  Social  SEIU;;  
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(3)        Suposição  de  Jurisdição  Original  pelo  Presidente  Internacional,  em  conformidade  

com  o  artigo  XVII,  Seção  2  (f)  da  Constituição  e  Estatuto  Social  SEIU;;  

    

(4)        Nomeação  de  um  auditor  externo  para  realizar  um  ensaio  nos  termos  do  artigo  

XVII,  Secção  3  da  Constituição  e  Estatuto  SEIU;;  

    

(5)        Disciplina  de  empregados  abrangidos;;  

    

(6)        Sanções  dos  administradores  cobertas  ou  associados  acusados  em  processos  

formais,  e  

    

(7)        Outra  ação  considerada  adequada  no  critério  do  Adminstrador  de  Ética.  

    

(b)              Se  o  Diretor  de  Ética  conclui,  após  análise  das  alegações  de  violações  do  Código,  

que  as  alegações  são  infundadas  ou  que  uma  investigação  mais  aprofundada  não  é  

necessário,  ele  ou  ela  deve  aconselhar  o  Sindicato  Internacional  das  suas  descobertas.  

    

    

PARTE  G:   Protecção  dos  denunciantes  
    

SECÇÃO  24.      Confidencialidade.      SEIU  fará  todos  os  esforços  razoáveis  para  manter  
confidencial  à  identidade  de  qualquer  pessoa  (s)  levantando  uma  

ética  preocupação,  inquérito,  relatório  ou  denúncia  nos  termos  do  Código,  a  menos  que  a  

divulgação  seja  autorizada  pelo  autor  da  denúncia,  ou  é  necessário  para  SEIU  para  

realizar  seus  deveres  fiduciários  ou  colectivos.  A  SEIU  também  irá  tratar  as  

comunicações  referentes  à  queixas  ou  preocupações  éticas  com  a  maior  confidencialidade  

e  discrição  possível,  desde  que  se  mantenha  capaz  de  conduzir  uma  investigação  

completa  e  justa,  realizar  seus  deveres  fiduciários  e  jurídicos,  e  rever  

suas  operações,  conforme  necessário.  

    

SEÇÃO  25.      Sem  retaliação.      SEIU  incentiva  todos  os  funcionários  e  empregados  para  
trazer  preocupações  de  ética  e  reclamações,  de  que  o  Código  foi  violado  a  atenção  do  

Sindicato,  conforme  estabelecido  mais  detalhadamente  na  P  ART  F  acima.  

    

(a)                SEIU  proíbe  expressamente  retaliação  contra  indivíduos  cobertos  e  associados  

para:  

    

(1)        Fazer  reclamações  de  boa  fé,  relatórios  ou  consultas  nos  termos  do  presente  Código;;  

    

(2)        Opôr  qualquer  prática  proibida  pelo  Código;;  

    

(3)        Fornecendo  evidências,  depoimentos  ou  informações  em  relação  ao,  ou  de  outro  

modo  cooperar  com,  qualquer  processo  de  investigação  ou  execução  do  código;;  e      
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(4)        De  outra  maneira  participando  do  processo  de  execução  estabelecidas  na  Parte  

F  acima.  

    

(b)                Em  particular,  SEIU  não  tolerará  qualquer  forma  de  retaliação  contra  a  Ética  de  

Ligação  da  afiliada  para  a  realização  de  suas  responsabilidades.  

    

(c)                Qualquer  ato  de  alegada  retaliação  devem  ser  relatadas  ao  Provedor  de  Ética  

SEIU  ou  de  Ligação  Ética  da  afiliada  imediatamente  e  serão  respondidas  prontamente.  
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