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MENSAGEM INSTITUCIONAL
O termo compliance expressa a noção de “conformidade”, de agir de acordo com regras,
instruções ou comandos previamente estabelecidos. No âmbito corporativo, compliance
signiﬁca um conjunto de estruturas e procedimentos (código de conduta, canais de comunicação,
comitê de conduta, programas de treinamento, processos internos e outros instrumentos)
coordenados para prevenir, detectar e responder a possíveis violações de leis, regulamentos e
políticas da instituição capazes de impactar o alcance de seus objetivos.
Em uma perspectiva mais simples, atuar em compliance vai além do mero cumprimento de leis e
regras, representando a busca pela consolidação de uma cultura organizacional que reﬂita o
engajamento de todos na adoção de posturas alinhadas aos princípios da Cooperativa e do
Sistema Unimed, preservando os valores éticos e morais, o agir honesto, a integridade e a
transparência como forma de “fazer o que é correto”, não apenas nas relações de trabalho, mas
em todas as nossas atitudes.
O Programa “Unipliance” na Unimed Norte Pioneiro-PR
De acordo com o Decreto 8.420/2015, que regulamenta a Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013),
um Programa de Integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de
irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a
administração pública, nacional ou estrangeira.
O Programa Unipliance da Unimed Norte Pioneiro-PR desenvolve suas ações buscando reaﬁrmar
os valores institucionais do Sistema Unimed, bem como promover a aderência às boas práticas,
de acordo com os regulamentos, leis e práticas vigentes
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PALAVRA DO PRESIDENTE
Vivemos em um mundo em constante transformação. O tempo todo surgem tecnologias, novas
formas de comunicação e um jeito diferente de nos relacionarmos uns com os outros. Esse
cenário nos desaﬁa e nos leva a criar e disseminar documentos institucionais, para que sempre
tenhamos base para dialogar. Como diz a velha frase “fazer o que é certo não é fácil”, tem sido
nosso guia nos últimos anos e tem fundamentado nosso trabalho.
Como cooperativa de trabalho médico, acreditamos que devemos todos os dias, buscar novas e
melhores formas de cuidar dos nossos cooperados, clientes, colaboradores, prestadores,
parceiros e comunidade. Para isso, renovamos constantemente nossos compromissos com a
ética, a integridade a conformidade, tendo sempre em vista que nosso objetivo maior é a
promoção do bem comum. Valor fundamental do cooperativismo.
Foi estimulando a participação e valorizando todos os nossos públicos de relacionamento que
enfrentamos todas as incertezas. Tem sido com muito trabalho sério que escrevemos todos os
dias a história da nossa cooperativa.
Convidamos a todos para a leitura atenta deste documento. O futuro da nossa cooperativa será
escrita por cada um de nós.

Dr. Antônio Vendramin Filho
Diretor Presidente
Unimed Norte Pioneiro – PR
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1. APRESENTAÇÃO
Fortalecer o cooperativismo é ponto de partida para aprimorar continuamente as práticas de
gestão e governança no contexto da Unimed Norte Pioneiro – PR.
Assim sendo, participamos do Programa de Compliance do Cooperativismo Paranaense, no mês
de outubro de 2020 à março de 2022, com todos os níveis hierárquicos, em um processo de
construção efetiva e fortalecimento da cultura de Compliance da nossa cooperativa.
O Programa – uma iniciativa do Sistema Ocepar, executada pelo Sescoop/PR em parceria com
a PUCPR – foi estruturado em duas grandes etapas: Nivelamento dos Conhecimentos em
Governança e Compliance e Formação e Mentoria em Compliance, distribuídas em oito módulos.
O conteúdo foi sistematizado, culminando com a elaboração deste documento, visando preservar
o conhecimento adquirido, reaﬁrmando o compromisso da cooperativa sobre o tema.
Este Manual de Procedimentos de Compliance tem por objetivo sintetizar orientações,
apresentar conceitos, políticas, processos, procedimentos operacionais, padrões, documentos,
sistemas eletrônicos e diretrizes sobre o Programa de Compliance da Unimed Norte Pioneiro – PR.

UNIMED NORTE PIONEIRO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Gestão 2021-2025
Dr. Antônio Vendramin Filho
Dr. Gilson Rodrigues Valle
Dr. Heber de Medeiros Rodrigues
Dr. José Roberto Boselli Júnior
Dra. Luciana Castilho Nascimento Nishimoto
Dra. Mariana Cristina Magalhães Soares
Dr. Mário Rodrigo da Silva Arias
Dr. Nilton José de Souza
Dra. Paula Nicolli Soares
Dr. Rogério Veloso de Abreu
Dra. Salma Godinho de Morais Rosa
Dr. Wiliam Romão de Oliveira
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CONSELHO FISCAL
Gestão 2022-2023
Dr. Renan Eiji Tokumoto
Dr. Moyses Cizotto Keller Junior
Dr.Thiago Suzuki
Dr. Jorge Ferreira Filho
Dr. Marcelo de Oliveira
Dr. Fábio Bittencourt

DIRETORIA
Gestão 2021/2025
Dr. Antônio Vendramin Filho- Diretor Presidente
Dr. José Roberto Boselli Junior - Diretor Vice-Presidente e de Saúde
Dr. Rogério Veloso de Abreu - Diretor Administrativo
Dr. Wiliam Romão de Oliveira - Diretor de Mercado e Financeiro

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA CONCEPÇÃO DO MANUAL
Carlos Guilherme Ramos Suzze – Comunicação e Marketing
Daniele de Fátima da Rosa Sabia de Oliveira – Gerente de Mercado
Fernanda Alves Fernandes Costa Juvenancio – Relacionamento com Cooperado
Franciele Colhado Batista Carvalho – Jurídico e Regulamentação
Jessica Dinara Sábara Simoni – Gestão de Pessoas
Josinei Marcos Cândido da Silva – Gerente Administrativo e Financeiro
Justina Aparecida Ferrari – Gestão de Atendimento
Magali Gabriel de Moura – Qualidade e Auditoria Interna
Polliana Stati Corrêa – Secretaria Executiva
Tiago Pereira – Gerente de Regulamentação em Saúde
Wellington Luiz Francisquini – Qualidade
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2. COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO
O comprometimento da alta administração é um dos pilares para um programa de integridade,
sendo indispensável para o seu sucesso. O primeiro passo fundamental para o desenvolvimento e
implantação do programa de compliance é o tom da liderança, “the tone at the top”, que irá
contribuir para efetividade do programa no dia a dia das organizações.
A alta administração da cooperativa é responsável por estabelecer e divulgar as políticas de
compliance, bem como instituir uma área destinada à gestão do programa ou, então, alocar um
proﬁssional encarregado de realizar tais atividades, ao qual deve ser assegurada autonomia para
exercer sua função.
O compliance deve começar pelo topo da cooperativa, pois a alta administração, além de apoiar o
programa, também tem a incumbência de disseminar a cultura de integridade. Para isso, precisa
inﬂuenciar com atitudes e liderança pelo exemplo, incorporando os princípios do programa e
agindo com ética e idoneidade, inspirando o comprometimento dos demais funcionários em
atuar de acordo com os regimentos da cooperativa.
Algumas formas de demonstrar seu comprometimento com o programa é participar de palestras
e treinamento sobre o tema; inserir o compliance em seus discursos; declarar publicamente sobre
a importância do programa, bem como a necessidade de adoção de conduta ética pelos seus
colaboradores; disponibilizar recursos para a implementação do programa; e supervisionar as
principais atividades do programa.
Outra atribuição da alta administração é acompanhar o gerenciamento de riscos. É ela que deve
aprovar e avaliar sua efetividade, assim como determinar o apetite ao risco da cooperativa, sugerir
e efetuar os ajustes necessários ao longo do tempo.
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3. RISCOS DE COMPLIANCE
Tendo em vista o modelo de três linhas de defesa, conforme proposto pelo The Institute of
Internal Auditors (IIA), a gestão de riscos atua na segunda linha, contribuindo para a eﬁcácia dos
mecanismos de proteção da cooperativa.
O processo de Gestão de Riscos da Unimed Norte Pioneiro está descrito no procedimento
POL-GRI-001.R1: POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, disponível no software de Gestão
da Qualidade Qualiex.
3.1. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS DE COMPLIANCE
A metodologia institucional adotada para a identiﬁcação dos riscos nos processos da Unimed
Norte Pioneiro - PR é a observação e análise de procedimentos dos processos descritos (POPs,
PRS e Política), e também por mapeamento de processos (Modelagem de Processos) através da
ferramenta SIPOC, complementada por entrevistas com os responsáveis dos setores e demais
colaboradores responsáveis pela execução das atividades dos processos.
3.2.INVENTÁRIO REGULATÓRIO
Ao realizar o mapeamento dos riscos dos processos da cooperativa é realizado o levantamento
das legislações aplicáveis e catalogado no sistema de gestão para monitoramento.

3.3.REGISTRO NA FICHA DE RISCOS E NA MATRIZ
A avaliação é realizada a partir de duas perspectivas: Probabilidade X Impacto.
A probabilidade representa a possibilidade de que um determinado risco ocorrerá e o impacto
representa o seu efeito caso aconteça.
A escala utilizada considera a quantidade de vezes que o risco possa se materializar e/ou o
percentual de ocorrências que possa acontecer em relação ao total das atividades ao qual a
empresa está exposta.
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3.4.AVALIAÇÃO DE RISCOS
O risco será avaliado considerando sua relação entre probabilidade x impacto, utilizando-se
como base a “Matriz de Classiﬁcação do Risco”, e assim, obtém-se a deﬁnição do nível do risco.

3.4.1.TRATAMENTO DOS RISCOS
Etapa que deﬁne qual será a estratégia a ser adotada em relação aos riscos identiﬁcados,
considerando as seguintes ações, de acordo com o grau de apetite a riscos deﬁnido pelo Conselho
de Administração da Cooperativa.
3.5.RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DOS RISCOS
3.5.1. DIRETORIA EXECUTIVA:
· Deﬁnir o nível de apetite a riscos da cooperativa;
· Analisar e aprovar a política, assim como quaisquer revisões desta;
· Aprovar o Plano Anual de Gestão de Riscos elaborado pela área de Gerência
Administrativa e Financeira, Qualidade e Gestão de Riscos.
3.5.2.COMITÊ GESTOR – GRUPO MULTIDISCIPLINAR:
Validar o relatório de riscos da cooperativa, reportando-o à Diretoria Executiva, caso julgue
necessário.
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3.5.3.

RESPONSÁVEIS DOS SETORES.

Atuar diretamente no gerenciamento de riscos de sua área através da implementação dos
planos de ação deﬁnidos para tratamento dos riscos identiﬁcados;
Reportar à área de Qualidade e Gestão de Riscos as informações relacionadas às suas
atividades no gerenciamento de riscos;
Comunicar à área de Qualidade e Gestão de Riscos sobre riscos não mapeados, sejam eles
novos ou não;
Aprovar as normas e procedimentos que direcionem as ações individuais na
implementação dos conceitos de gerenciamento de riscos na sua área de atuação, a ﬁm de
assegurar que as respostas aos riscos sejam executadas;
Detalhar o plano de ação, alinhá-lo com a área de Qualidade e Gestão de Riscos e
implantá-lo segundo a prioridade nele deﬁnida.
3.5.4.

GESTOR DE RISCOS.

Identiﬁcar as metodologias, procedimentos e técnicas a serem utilizadas na Gestão de
Riscos da Unimed Norte Pioneiro - PR;
Deﬁnir as responsabilidades relacionadas às atividades de gestão de riscos, assim como
propor alçadas de aprovações e escopos de atuação;
Elaborar um Plano Anual de Gestão de Riscos e executá-lo após aprovação da Diretoria;
Apoiar os responsáveis de processo na deﬁnição dos planos de ação necessários para
tratamento dos riscos e assegurar a implementação dos planos de ação;
Reportar, de modo transparente, as informações relacionadas às suas atividades de
gerenciamento de riscos à Diretoria Executiva e aos demais públicos internos;

4. CONTROLES INTERNOS
Os controles adotados pela Unimed Norte Pioneiro-PR consistem em Políticas, normas,
procedimentos, atividades e ferramentas físicas ou tecnológicas, desenvolvidos para assegurar
que os objetivos de negócios sejam atingidos e que eventos indesejáveis sejam prevenidos ou
detectados e corrigidos.
Os controles internos serão avaliados periodicamente de acordo com a Política de Gestão de
Riscos, e os resultados destas avaliações devem ser acompanhados pelo Comitê Multidisciplinar,
caso haja falhas, desvios ou deﬁciência dos controles, o responsável pela atividade deverá adotar
medidas de correção.
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4.1.AMBIENTE INTERNO
O apetite de riscos ou grau de exposição a riscos que a cooperativa está disposta a aceitar para
atingir seus objetivos e criar valor para seus cooperados, foi deﬁnido pelo Conselho de
Administração, considerando a estratégia da Unimed Norte Pioneiro – PR.
Serão considerados 3 níveis de riscos, sendo baixo, médio ou alto. Tendo como inaceitável o nível
alto. Com exceção das oportunidades, para o tratamento aos riscos identiﬁcados deverão ser
formalizados Controles ou planos de ação, elaborados pelos responsáveis pelas áreas
relacionadas aos riscos, com foco na redução de impactos e probabilidades.
4.2.FUNÇÕES DE CONTROLE NA COOPERATIVA
Será de responsabilidades dos líderes dos setores, atuarem diretamente no gerenciamento de
riscos de suas atividades e elaboração de planos de ação e controles internos, devendo ser
auxiliado pela área de Qualidade e Gestão de Riscos.
4.3.DEFINIÇÃO DE PADRÕES

Os controles internos deverão ser elaborados considerando o apetite a riscos, ou grau de
exposição de acordo com a matriz abaixo:
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4.4. ELABORAÇÃO E REVISÃO DE FLUXOGRAMAS
Sempre que houverem alterações nos processos, deverá ser comunicado ao gestor de riscos com
a ﬁnalidade de realizar novo mapeamento e identiﬁcação de necessidades de novos controles.
4.5. MATRIZ DE CONTROLE
Os controles deverão ser registrados no software de gestão da qualidade, onde serão analisados
pelos responsáveis de acordo com a Política de Gestão de Riscos, considerando a criticidade do
risco, materialização ou incidência. De acordo com a imagem a seguir:
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4.6. RESPOSTA A RISCO
Com exceção das oportunidades, para o tratamento aos riscos identiﬁcados deverão ser
formalizados controles ou planos de ação, elaborados pelos responsáveis pelas áreas
relacionadas aos riscos, com foco na redução de impactos e probabilidades.
4.7. INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÕES
A comunicação interna deve ocorrer de maneira que a administração da Unimed Norte
Pioneiro - PR forneça informações sobre o gerenciamento de riscos corporativos. Uma
comunicação eﬁcaz deve transmitir (porém não se limitar a):
· A importância da importância da gestão de riscos corporativos alinhada aos objetivos
estratégicos da Unimed Norte Pioneiro - PR;
· Os riscos identiﬁcados, seus níveis de exposição e as ações planejadas para reduzir os
impactos e probabilidades desses riscos;
· Os papéis e responsabilidades de todos os envolvidos na gestão de riscos corporativos.
4.7.1.

REPORTES DE RISCOS CORPORATIVOS

O Gestor de Riscos fará a comunicação e o reporte das ações de gerenciamento do risco da
seguinte forma:
4.7.2.

APRESENTAÇÃO AO COMITÊ GESTOR – GRUPO MULTIDISCIPLINAR

Semestralmente será apresentado um relatório contendo:
As mudanças ocorridas na matriz de riscos no último período. Tais mudanças podem ser
ocasionadas por novos riscos mapeados pela área, pela eliminação ou agrupamento de riscos, e
por mudanças na classiﬁcação dos riscos, devido à implantação de ações de resposta;
· Os resultados aferidos pela área de Qualidade e Gestão de Riscos, em relação à
efetividade das ações de mitigação planejadas e executadas, em resposta aos principais riscos da
Cooperativa;
· As recomendações de mudanças e melhorias nos planos de ação, assim como uma
descrição das áreas que não apresentarem planos de respostas aos riscos identiﬁcados.
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5. GESTÃO DE TERCEIROS
Na Unimed Norte Pioneiro-PR o processo de aquisições e contratações é realizado pelo setor
responsável de Compras, com exceção de Órteses, Próteses, Materiais Especiais e
Medicamentos que está sob responsabilidade do setor de Auditoria Médica e contratações de
serviços assistenciais ao cliente que está sob responsabilidade do setor de Gestão de Saúde.
Todo o processo é realizado de acordo com a Política de Compras e demais procedimentos
internos que garantem integridade e transparência no decorrer das negociações.
Documentos que norteiam a Gestão de Terceiros:POL-COMP-001.R1: POLÍTICA DE COMPRAS,
PRS-COMP-001.R4: QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES e PRS-COMP-002.R0:
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. Todos disponíveis no software de Gestão da Qualidade Qualiex.
5.1. DUE DILLIGENCE
Será realizado um processo de Due Diligence como um critério inicial de qualiﬁcação antes de
qualquer homologação de fornecedores na Unimed Norte Pioneiro – PR. Este processo consiste
em uma prévia investigação sobre o fornecedor para veriﬁcar possíveis irregularidades que
possam impactar no processo de integridade.
Caso sejam constatadas irregularidades durante o processo de Due Diligence, a empresa não
poderá dar continuidade ao processo de homologação.
5.2. CRITÉRIOS DE DUE DILIGENCE VERIFICADOS:
a) Irregularidades ﬁscais e legais.
b) Aparições na mídia ou posições que contrariem os princípios éticos, democráticos e
constitucionais.
c) Existência de ações ou investigações relacionados a danos ambientais, infrações trabalhistas
ou de direitos humanos e outros danos a terceiros e à comunidade acionados contra a cooperativa
ou seus fornecedores.
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5.3. HOMOLOGAÇÃO E SELEÇÃO DE TERCEIROS
O Procedimento Sistêmico da Qualiﬁcação e Avaliação de Fornecedores tem por objetivo
estabelecer critérios para qualiﬁcar os fornecedores, buscando a melhoria contínua nas compras
de produtos e serviços realizados, mitigando possíveis falhas ao escolher os fornecedores que se
tornarão parceiros da Unimed Norte Pioneiro – PR, buscando sempre a excelência e transparência.
PRS-COMP-001.R4:QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES, disponível para acesso
no software de Gestão da Qualidade – Qualiex.

5.4. PROCEDIMENTO PARA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
Para que a relação comercial entre a Unimed Norte Pioneiro - PR e o prestador serviço, se faça
legítima, é necessário o ﬁrmamento contratual das relações de trabalho, com a assinatura do
responsável legal do prestador de serviço e de dois diretores da Unimed Norte Pioneiro - PR, onde
somente são contratadas as empresas que atendam os princípios estabelecidos no Código de
Conduta, Manual do Fornecedor e Política de Compras Unimed Norte Pioneiro – PR.
PRS-COMP-002.R0: TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, disponível para acesso no software de
Gestão da Qualidade Qualiex.
5.5. POLÍTICA DE PAGAMENTOS
A Política de Pagamentos da Unimed Norte Pioneiro – PR, determina critérios que garantem o
monitoramento e controle de pagamentos e rastreamento de fraudes ou pagamentos em
condições de risco.
POL- FIN -001.R1: POLÍTICA E DIRETRIZES PARA PAGAMENTOS, disponível para acesso no
software de Gestão da Qualidade – Qualiex.
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5.6. POLÍTICA DE PATROCINIO, BRINDES E INVESTIMENTOS SOCIAIS
A Unimed Norte Pioneiro-PR, por meio dos seus patrocínios, brindes e investimentos sociais, visa
fortalecer sua marca e consolidar a sua imagem diante da sociedade e públicos de interesse,
promovendo hábitos saudáveis, lazer e bem-estar, nos empenhamos em patrocinar e investir em
ações e projetos que estejam alinhados aos valores da marca e que estejam inseridos no contexto
de auxiliar o desenvolvimento da comunidade local.
Essa política estabelece critérios para concessão e recebimento de patrocínios, brindes e
investimentos sociais. Nossas ações são baseadas nos três pilares da sustentabilidade: social,
econômico e ambiental.
Buscamos evidenciar a nossa vocação para cuidar de pessoas de forma humana, próxima e
seguindo os princípios cooperativistas. Enxergamos a importância de estarmos sempre
presentes e dispostos a cuidar das pessoas, ajudando-as a cuidar de si mesmas, do mundo e dos
outros.
POL-COM-005.R0: POLITICA DE PATROCINIO, BRINDES E INVESTIMENTOS SOCIAIS,
disponível para acesso no software de Gestão da Qualidade – Qualiex.

6. CÓDIGO DE CONDUTA
O Código de conduta da Unimed Norte Pioneiro - PR deve servir como norteador das atitudes
proﬁssionais e pessoais a serem seguidas pelos colaboradores efetivos, temporários, estagiários,
aprendizes da sede administrativa e dos demais estabelecimentos de propriedade da
cooperativa, bem como a diretoria executiva, conselheiros, médicos cooperados, fornecedores,
terceirizados e rede credenciada, os quais devem se atentar às disposições deste Código de
Conduta, bem como aplicar suas disposições no desenvolvimento das atividades.
Qual a sua ﬁnalidade?
• Alinhar as questões relacionadas ao cumprimento de regras no ambiente de trabalho, sem
distinção de hierarquia, áreas ou funções exercidas;
• Nortear as condutas para todos a quem se aplica este código;
• Manter a transparência das operações em geral;
• Zelar pela segurança das atividades dos proﬁssionais envolvidos;
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Nossa responsabilidade pelo Código de Conduta
O Código de Conduta deverá ser incorporado nas relações proﬁssionais e pessoais. Por esse
motivo, a partir do momento em que se toma conhecimento deste documento, ele passa a ser de
responsabilidade individual.
Ressalta-se que não buscar o pleno esclarecimento de possíveis dúvidas ou ignorar atitudes que
estejam em desacordo com o Código de Conduta tornam-se comportamentos inaceitáveis.
Assim, como todos fazemos parte e formamos esse sistema cooperativo, torna-se compartilhada
a responsabilidade pela aplicabilidade, divulgação e gestão do Código de Conduta.
O documento é entregue no momento da integração e também está disponível para acesso
através do link:
http://www.unimed.coop.br/portal/conteudo/materias//1495652065760web_codigo_condut
a_brasil.pdf

7. RELACIONAMENTO COM COOPERADOS
A governança de uma cooperativa possui aspectos que envolvem situações distintas, conforme
sua própria natureza institucional.
Uma particularidade da cooperativa é o conﬂito de interesses entre os agentes que a compõe
pois, na condição de cooperado, ele pode exercer diferentes atribuições e responsabilidades,
como as de associado, fornecedor, cliente e gestor, por exemplo.
A Unimed Norte Pioneiro – PR conta com um setor exclusivo para relacionamento com
cooperado, responsável por acolher todas as demandas e dar as tratativas devidas de acordo com
os prazos estabelecidos para a organização interna e visando a satisfação dos cooperados.
7.1. PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO
Muito mais do que estarem simplesmente descritos nos documentos oﬁciais da cooperativa,
eles devem estar verdadeiramente internalizados nas ações diárias dos cooperados.

17

7.2. PARTES RELACIONADAS
É fundamental que o cooperado entenda que no seu vínculo com a cooperativa, ele exerce três
papéis distintos, e ter a compreensão de cada papel, irá fazer total diferença nas nossas relações,
visto que sua participação impulsiona o funcionamento da Cooperativa.
Os papeis exercidos de maneira contínua ou de forma pontual são: “dono ou sócio”, “prestador de
serviços” e “beneﬁciário”.
7.2.1. DONO OU SÓCIO
Nesta posição, o cooperado vê a cooperativa à qual se cooperativou com as lentes de proprietário,
onde as consequências do negócio o atingem como dono e sócio de um empreendimento comum
e solidário, tudo conforme determina a Lei 5764/71, Estatuto Social e Regimento Interno da
Cooperativa.

7.2.2. PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nesta posição, o cooperado presta serviços à cooperativa como médico e proﬁssional, e recebe
periodicamente a antecipação de sobras pelo trabalho prestado aos beneﬁciários do Sistema
Unimed.
7.2.3. BENEFICIÁRIO: BENEFÍCIOS AOS QUAIS PODE FAZER USO
Nesta posição, o cooperado terá o direito de usufruir da rede prestadora como beneﬁciário, tendo
direito a rede credenciada conforme o plano de saúde adquirido.
7.3. NORMAS DE CONDUTA DOS COOPERADOS
Ao ingressar na Cooperativa, o Cooperado passará pela Educação Cooperativista onde terá
conhecimento das normas e condutas que norteiam a atividade.
Neste momento serão apresentados os seguintes documentos:
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7.3.1. REGIMENTO INTERNO
O Regimento Interno da Unimed Norte Pioneiro-PR regula a forma de atendimento e prestação
de serviços pelos médicos cooperados aos beneﬁciários da Unimed Norte Pioneiro - PR. Institui
deveres e direitos dos médicos e as relações que serão mantidas entre cooperados, cooperativa e
beneﬁciários.
Este documento encontra-se disponível na área de Educação Cooperativista para todos os
interessados.
7.3.2. ESTATUTO SOCIAL
O Estatuto Social é o conjunto de normas e regras que estabelecem direitos, deveres e objetivos,
além de descrever as determinações legais, as quais são estabelecidas e aprovadas em
assembleia geral, quando da constituição da cooperativa.
Este documento encontra-se disponível na área de Educação Cooperativista para todos os
interessados.

7.3.3. CÓDIGO DE CONDUTA
O Código de Conduta é um conjunto de regras preestabelecidas para orientar e disciplinar a
conduta de um grupo de pessoas de acordo com os seus princípios. No âmbito empresarial, é um
instrumento que serve para demonstrar a missão, visão e os valores de uma organização.
Este documento encontra-se disponível na área de Educação Cooperativista e Portal da Unimed
Norte Pioneiro – PR.
7.3.4. MANUAL DO COOPERADO
A Unimed Norte Pioneiro-PR com o objetivo de manter sua parceria com os médicos cooperados
e fortalecer essa relação com conﬁança e qualidade, seguindo preceitos norteados pelos órgãos
regulamentadores e pelo sistema de cooperativismo Unimed, resolve integrar estas informações
através do manual, apresentando dados pertinentes as documentações e práticas exercidas pela
Unimed Norte Pioneiro-PR.
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Este documento encontra-se disponível para os cooperados na área de Educação Cooperativista
e sempre que se ﬁzer revisão através de visita de relacionamento.
7.3.5. POLÍTICA DE CONFLITO DE INTERESSES
A Política de Conﬂito de Interesse disciplina regras para tratamento de situações de conﬂitos de
interesses que possam surgir entre os interesses da Cooperativa e os membros dos conselhos de
administração e ﬁscal, cooperado, diretoria, gerentes, lideres, colaboradores, estagiários, jovens
aprendizes, terceirizados, fornecedores e prestadores de serviços, a ﬁm de assegurar que as
atividades sejam conduzidas de maneira ética e imparcial, conforme as diretrizes estabelecidas
no Código de Conduta da Unimed Norte Pioneiro - PR.
POL-GOVC-001.R0: Política Conﬂito de Interesses, disponível para acesso no software de
Gestão da Qualidade – Qualiex, e aos cooperados na educação cooperativista ou em visitas de
relacionamento.
7.4. CONFLITO DE INTERESSES
É fundamental que existam ferramentas e procedimentos norteando como serão resolvidos
esses impasses. Sem dúvida, a melhor saída é investir em prevenção. Para tanto, é preciso ter com
clareza as diferentes atribuições e responsabilidades dos cooperados, bem como os riscos que
envolvem as relações em que eles estão dispostos.
Para mitigar possíveis riscos de Conﬂito de Interesses, temos o Manual do Cooperado e o Código
de Conduta Unimed Norte Pioneiro – PR, documentos que trazem diretrizes sobre os riscos de
conﬂitos de interesses e controles mitigatórios.
POL-GOVC-001.R0: Política Conﬂito de Interesses, disponível para acesso no software de
Gestão da Qualidade – Qualiex.
7.5. PREVISÃO DE SANÇÕES E SEUS RITOS
Todas as medidas de correção deverão ser tratadas pelo Comitê de Ética como determina a
Política de Conﬂito de Interesses.
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8. CANAL DE DENÚNCIAS
O Canal de Denúncias é o recurso disponibilizado pela Unimed Norte Pioneiro – PR, para o
recebimento de relatos ou denúncias referentes a fatos que estão ou possam estar em desacordo
com o Programa de Integridade da Cooperativa e em especial, o seu Código de Ética e Conduta,
suas políticas ou a legislação vigente.
POL-01-001.R0: Política do Canal de Denúncias, disponível no software de Gestão da Qualidade
– Qualiex.
A operação do Canal de Denúncias é realizada por empresa independente, especializada no Canal
de Denúncias, respeitando o sigilo e conﬁdencialidade das informações, onde a denúncia é
recepcionada e registrada, após a denúncia é encaminhada para análise através de protocolos
para o Comitê de Ética da Unimed Norte Pioneiro – PR, órgão que deverá realizar a apuração e
posterior tratamento das denúncias e dar o devido retorno através do protocolo ao canal de
denúncias.
O Canal de Denúncias está disponível com acesso público a qualquer momento e acessível por
qualquer pessoa através de canais:
Site: unimednortepioneiro.legaletica.com.br
E-mail: unimednortepioneiro@legaletica.com.br
Whatsapp: 11952711924 – Disponível de segunda a sexta-feira das 8h às 18h.
Telefone: 0800 400 3333 – Disponível de segunda a sexta-feira das 8h às 18h.
Ao fazer um relato no Canal de Denúncias, sempre que possível, recomenda-se que o denunciante
forneça o máximo de informações disponíveis (Ex: fotos, gravações, vídeos, documentos, e-mails
e etc.) para que as pessoas designadas para apurar os fatos, tenham condições de identiﬁcar
adequadamente a natureza, extensão, a necessidade de adotar medidas urgentes, bem como
para conduzir o processo de apuração para veriﬁcara veracidade dos fatos denunciados. As
denúncias podem ser realizadas de forma anônima ou denunciante poderá se identiﬁcar.
O denunciante poderá acessar o andamento do processo através do protocolo fornecido no
momento do registro da denúncia.
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8.1. CONFIDENCIALIDADE E SIGILO
As denúncias recebidas serão tratadas com conﬁdencialidade. Nos casos de denúncias
identiﬁcadas, a Unimed Norte Pioneiro - PR assegurará que apenas os responsáveis pela
apuração tomarão conhecimento da identidade do denunciante.
Todas as denúncias registradas no Canal de Denúncias, assim como o processo de apuração e os
resultados obtidos, serão mantidas em sigilo.
8.2. NÃO RETALIAÇÃO
A Unimed Norte Pioneiro – PR, não permitirá retaliação de qualquer natureza contra o
denunciante de boa-fé e/ou contra qualquer pessoa que fornece informações, documentos ou
colaborar no processo de investigação de uma denúncia. Isso inclui, entre outras coisas, qualquer
tentativa de identiﬁcar quem registrou uma denúncia anônima.

9. TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO
O Programa de Treinamento e Comunicação, com foco em Compliance, tem o objetivo de
institucionalizar a cultura de compliance, por meio da conscientização, sensibilização e
ressigniﬁcação constante dos pilares relacionados à imagem e reputação da cooperativa.
O levantamento das necessidades de treinamento é construído a partir das competências
elencadas no plano de desenvolvimento individual levantado a partir da avaliação de
desempenho, mediante oportunidades de melhorias, através de demandas do planejamento
estratégico, bem como levantamento de necessidades das áreas, que podem gerar plano de
desenvolvimento coletivo. As realizações dos cursos podem ocorrer através do Recurso Sescoop
e a partir do Recurso Unimed que ocorre anualmente no planejamento orçamentário, onde as
áreas levantam as necessidades tendo em vista seus objetivos e demandas de desenvolvimento.
O processo está descrito no PRS-GP-004.R3: Gestão de Treinamentos, disponível para acesso no
software de Gestão da Qualidade – Qualiex.
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Para disseminar a cultura de compliance além da apresentação feita na integração de novos
colaboradores, cooperados e fornecedores são realizados cursos, palestras, vídeos, campanhas,
comunicados e publicações, disponibilizados no skype corporativo, TV gestão a vista para que
todos tenham acesso e possam se atualizar constantemente.

10. AUDITORIA E MONITORAMENTO
A missão da auditoria interna é fornecer uma avaliação objetiva e independente, além de uma
atividade de consultoria projetada para agregar valor e aprimorar as atividades da cooperativa. A
auditoria interna, atuando como terceira linha de defesa, visa ajudar a organização a atingir seus
objetivos, trazendo uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eﬁcácia
do processo de gerenciamento de riscos, controles e governança.
O processo da Auditoria Interna da Unimed Norte Pioneiro - PR, baseia-se em procedimentos
internos e Padrões Internacionais para o exercício proﬁssional da Auditoria Interna, emanados
pelo The Institute of Internal Auditors (IIA).
Os programas de trabalho da Auditoria Interna são fundamentados nos modelos COSO
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), COBIT (Control
Objectives for Information and Related Technology), Normas ISO (Empresa Internacional de
Padronização) e nos instrumentos normativos da Empresa.
Procedimento da atividade: POL-AUDI-001.R0: Política de Auditoria Interna, disponível para
cesso no software de Gestão da Qualidade – Qualiex.
O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna é o planejamento dos trabalhos a serem
auditados, constituindo-se dos macroprocessos a serem avaliados no exercício seguinte, bem
como da estimativa de horas alocadas em atividades realizadas pela força de trabalho da
Auditoria Interna. Os macroprocessos são escolhidos por meio de critérios de risco,
considerando, sobretudo, o planejamento estratégico, normativas da Agência Nacional de Saúde
Suplementar, a complexidade e a força de trabalho disponível na auditoria.
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11. POLÍTICAS E REGULAMENTOS INTERNOS DE
COMPLIANCE
Todos os pilares do Programa Compliance Unimed Norte Pioneiro – PR, foram estabelecidos
Políticas ou Regulamentos Internos para garantir o atendimento das práticas, sendo eles:
I. CÓDIGO DE CONDUTA
II. POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
III. POLÍTICA DE COMPRAS
IV. PRS - QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
V. PRS - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
VI. POLÍTICA E DIRETRIZES PARA PAGAMENTOS
VII. POLÍTICA DE CONFLITO DE INTERESSES
VIII. POLÍTICA DO CANAL DE DENÚNCIAS
IX. POLÍTICA DE SEGURANÇA E PRIVACIDADE DA INFORMAÇÂO
X. POLÍTICA DE PATROCINIO, BRINDES E INVESTIMENTOS.
XI. POLÍTICA DE AUDITORIA INTERNA
XII. MANUAL DO COOPERADO
XIII. MANUAL DO FORNECEDOR

12. LEGISLAÇÕES, RESOLUÇÕES E NORMATIVOS
Visando contribuir para o complemento do conjunto de normas relativas ao compliance das
cooperativas paranaenses, encontra-se abaixo as principais legislações, resoluções e normativos
referentes aos mecanismos de conformidade e integridade, bem como ao cooperativismo e as
especiﬁcidades dos ramos crédito e saúde.
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Mecanismos de Integridade e Compliance
Nº

Conteúdo

Link

Foreign Corrupt Practices

Na década de 1970, foi criada a Lei
Anticorrupção dos Estados Unidos, para punir
de forma rígida as organizações envolvidas
em crimes de corrupção.

https://www.justice.gov/cr

Dispõe sobre os crimes de "lavagem " ou
ocultação de bens, direitos e valores; a
prevenção da utilização do sistema financeiro
para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o
Conselho de Controle de Atividades
Financeiras - COAF, e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br

Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência; dispõe sobre a prevenção e
repressão às infrações contra a ordem
econômica; altera a Lei nº 8.137, de 27 de
dezembro de 1990, o Decreto -Lei nº 3.689,
de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal, e a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985;
revoga dispositivos da Lei nº 8.884, de 11 de
junho de 1994, e a Lei nº 9.781, de 19 de
janeiro de 1999; e dá outras providências.
Altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998,
para tornar mais eficiente a persecução penal
dos crimes de lavagem de dinheiro.

http://www.planalto.gov.br

Act (FCPA)

Lei nº 9.613/1998

Lei nº 12.529/2011

Lei nº 12.683/2012

iminal-fraud/foreigncorrupt-practices-act

/ccivil_03/leis/l9613.htm

/ccivil_03/_ato2011 2014/2011/lei/l12529.htm
#:~:text=1%C2%BA%20Est
a%20Lei%20estrutura%20
o,consumidores%20e%20r
epress%C3%A3o%20ao%2
0abuso
http://www.planalto.gov.br
/ccivil_03/_Ato2011 2014/2012/Lei/L12683.ht
m#art2

Lei

Anticorrupção

Dispõe
sobre
a
responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas
pela prática de atos contra a administração
pública, nacional ou estrangeira, e dá outras
providências.

http://www.planalto.gov.br

Decreto nº 8.420/2015

Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto

http://www.planalto.gov.br

da Lei Anticorrupção

de

/ccivil_03/_ato2015-

12.846/2013

2013,

que

dispõe

sobre

a

/ccivil_03/_ato2011 2014/2013/lei/l12846.htm

responsabilização adminis trativa de pessoas

2018/2015/decreto/d842

jurídicas pela prática de atos contra a

0.htm

administração

pública,

nacional

ou

estrangeira e dá outras providências.
Lei Geral de Proteção de
Dados

Pessoas

13.709/2018

nº

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD).

http://www.planalto.gov.br
/ccivil_03/_ato2015 2018/2018/lei/L13709.ht
m
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Cooperativismo
Nº

Conteúdo

Link

Lei do Cooperativismo

Define a Política Nacional de Co operativismo,
institui o regime jurídico das sociedades
cooperativas, e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br

Dispõe sobre o Si stema Nacional de Crédito
Cooperativo e revoga dispositivos das Leis
nos 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e
5.764, de 16 de dezembro de 1971.

http://www.planalto.gov.br

Dispõe sobre a organização e o
funcionamento das Cooperativas de
Trabalho; institui o Programa Nacional de
Fomento às Cooperativas de Trabalho PRONACOOP; e revoga o parágrafo único do
art. 442 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT , aprovada pelo Decreto -Lei
nº 5.452, d e 1º de maio de 1943.

http://www.planalto.gov.br

Nº

Conteúdo

Link

RN 117 - ANS

Dispõe sobre a identificação de clientes,
manutenção de registros e prevê relação de
operações e situações que podem configurar
indícios de ocorrência dos crimes previstos
na Lei nº 9.613 , de 3 de março de 1998, e dá
outras providências.

http://www.ans.gov.br/co

Dispõe sobre a aplicação de penalidades para
as infrações à legislação dos planos privados
de assistência à saúde.

http://www.ans.gov.br/co

5.764/1971

Lei Complementar 130

Lei 12.260/2012

/ccivil_03/LEIS/L5764.htm

/ccivil_03/leis/lcp/lcp130.
htm

/ccivil_03/_Ato2011 2014/2012/Lei/L12690.ht
m

Saúde

RN 124 - ANS

mponent/legislacao/?view
=legislacao&task=TextoLe
i&format=raw&id=MTAy
MA==

mponent/legislacao/?view
=legislacao& task=TextoLe
i&format=raw&id=Nzkw

RN 443 - ANS

Dispõe sobre adoção de práticas mínimas de
governança corporativa, com ênfase em
controles internos e gestão de riscos, para
fins de solvência das operadoras de plano de
assistência à saúde.

http://www.ans.gov.br/co
mponent/legislacao/?view
=legislacao&task=TextoLe
i&format=raw&id=MzY3
MQ==

RN 452 - ANS
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Dispõe sobre o Programa de Acreditação de
Operadoras de Planos Privados de
Assistência à Saúde e Altera a Resolução
Normativa - RN nº 124, de 30 de março de
2006, que dispõe sobre a Aplicação de
Penalidades para as Infrações à Legislação de
Planos Privados de Assistência à Saúde.

http://www.ans.gov.br/co
mponent/legislacao/?view
=legislacao&task=TextoLe
i&format=raw&id=Mzg2N
A==

Crédito
Nº
Resolução nº
3.198/2004

Circula r nº
3.461/2009

Carta circular nº
3.687, de 26 de
dezembro de
2014

Resolução nº
4.433, de 23 de
julho de 2015
Resolução nº
4.434, de 5 de
agosto de 2015

Resolução nº
4.539, de 24 de
novembro de
2016
Resolução nº
4.557, de 23 de
fevereiro de 2017

Conteúdo
Altera e consolida a regulamentação relativa à prestação de
serviços de auditoria independente para as instituições
financeiras, demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil e para as câmaras e prestadores de
serviços de compensação e de liquidação.
Consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados
na prevenção e combate às atividades relacionadas com os
crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.
Dispõe sobre os procedimentos para a remessa das
informações relativas às exposições ao risco de mercado e à
apuração das respectivas parcelas no cálculo dos
requerimentos mínimos de Pat rimônio de Referência (PR), de
Nível I e de Capital Principal e de Capital Adicional, de que trata
a Circular nº 3.429, de 14 de janeiro de 2009, com a redação
dada pela Circular nº 3.687, de 6 de dezembro de 2013, e pela
Circular nº 3.740, 24 de dezembro de 2014, referentes ao
Conglomerado Prudencial.
Dispõe sobre a constituição e o funcionamento de componente
organizacional de ouvidoria pelas instituições financeiras e
demais instituições a utorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil.
Dispõe sobre a constituição, a autorização para funcionamento,
o funcionamento, as alterações estatutárias e o cancelamento
de autorização para funcionamento das cooperativas de crédito
e dá outras providências.
Dispõe sobre princípios e política institucional de
relacionamento com clientes e usuários de produtos e de
serviços financeiros.

Resolução nº
4.588, de 29 de
junho de 2017

Dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de ri scos, a
estrutura de gerenciamento de capital e a política de
divulgação de informações. (Redação dada pela Resolução nº
4.745, de 29/8/2019.)
Dispõe sobre a atividade de auditoria interna nas instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil.

Resolução nº
4.595, de 28 de
agosto de 2017

Dispõe sobre a política de conformidade (compliance) das
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Resolução nº
4.745, de 29 de
agosto de 2019

Altera a Resolução nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, que
dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de riscos e a
estrutura de gerenciamento de capital.

Circular nº 3.978,
de 23 de janeiro
de 2020

Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles
internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à prevenção da
utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de
“lavagem” ou ocultação de ben s, direitos e valores, de que trata
a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento do
terrorismo, previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016.

Base legal e
regulamentar

Constituição e autorização
Cooperativas de Crédito.

para

funcionamento

de

Link
https://www.bcb.gov.br/pre/normativ
os/res/2004/pdf/res_3198_v9_p.pdf

https://www.bcb.gov.br/pre/normativ
os/busca/downloadNormativo.asp?ar
quivo=/Lists/Normativos/Attachment
s/47555/Circ _3461_v1_O.pdf
https://www.bcb.gov.br/pre/normativ
os/busca/downloadNormativo.as p?ar
quivo=/Lists/Normativos/Attachment
s/48596/C_Circ_3687_v1_O.pdf

https://www.bcb.gov.br/pre/normativ
os/res/2015/pdf/res_4433_v1_O.pdf

https://www.bcb.gov.br/pre/normativ
os/busca/downloadNormativo.asp?ar
quivo=/Lists/Normativos/Attachment
s/48507/Res_4434_v1_O.pdf
https://www.bcb.gov.br/pre/normativ
os/busca/downloadNormativo.asp?ar
quivo=/Lists/Normativos/Attachment
s/50293/Res_4539_v1_O.pdf
https://www.bcb.gov.br/pre/normativ
os/busca/downloadNormativo.asp?ar
quivo=/Lists/Normativos/Attachment
s/50344/Res_4 557_v2_L.pdf
https://www.bcb.gov.br/pre/normativ
os/busca/downloadNormativo.asp?ar
quivo=/Lists/Normativos/Attachment
s/50408/Res_4 588_v1_O.pdf
https://www.bcb.gov.br/pre/normativ
os/busca/downloadNormativo.asp?ar
quivo=/Lists/Normativos/Attachment
s/50427/Res_4595_v1_O.pdf
https://www.bcb.gov.br/pre/normativ
os/busca/downloadNormativo.asp?ar
quivo=/Lists/Normativos/Attachment
s/50827/Res_4745_v1_O.pdf
https://www.bcb.gov.br/pre/normativ
os/busca/downloadNormativo.asp?ar
quivo=/Lists/Normativos/Att achment
s/50905/Circ_3978_v2_P.pdf

https://www3.bcb.gov.br/sisorf_exter
no/manual/05 -01-090-020.htm

27

