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MENSAGEM
DA DIRETORIA
EXECUTIVA

EXCELÊNCIA E RESPEITO COMO GUIAS DE TRABALHO
Representar uma marca forte como a Unimed é mais do que demonstrar
dedicação no cotidiano de trabalho. É preciso ter em mente que nós, todos
os dias, realizamos nossas atividades transmitindo valores. Ano após ano,
nos tornamos uma empresa mais sólida e mais próxima das pessoas,
colocando o cuidado com a saúde em um novo patamar.
Esse trabalho, porém, não se constrói facilmente, nem da noite para o dia. A
excelência e o respeito devem ser nossos pilares. É para isso que existe este
Código de Conduta, para ser um respaldo técnico com função orientadora
para todos os nossos colaboradores, de modo que cada um conheça suas
funções, suas atribuições e entenda que seu empenho é fundamental para
a Unimed Caruaru. As informações contidas aqui necessitam de ação, só
assim elas poderão ter a importância que merecem. Vamos mostrar nossos
valores através de escolhas diárias que transmitam o real sentimento de
fazer parte do Sistema Unimed, com responsabilidade social e ecológica,
sempre pensando na sociedade como um todo.
Devemos agir com honestidade, respeito, atenção e empatia. Assim,
cuidaremos da saúde e da vida, nos destacando como referência em todo o
Brasil. Este material é um convite ao diálogo e ao crescimento mútuo, rumo
a ainda mais conquistas para todos nós.
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DIRETORIA EXECUTIVA:

Diretora Presidente:
Nadyvan Carmen F.
de Pontes Queiroz

Diretor Administrativo
Financeiro:
Pedro José de Oliveira

Diretor de
recursos próprios:
André Richarde Soares

Diretor de comércio
e mercado:
Paulo Gustavo Porto

Diretor Operacional:
Antonio Fernando
Alencar de Oliveira

DIRETORIA DO HOSPITAL UNIMED CARUARU
• Diretor Técnico: André Richarde Soares Muniz
• Diretor Adjunto: Antonio Gomes de Menezes Junior
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Titulares:
• Almir Barbosa dos Santos
• André Pinto de Silveira
• Gileno Alves de Arruda
• João Antônio Sales Caldas
• Renato José Lira Ferreira
• Liane Maria Guimarães Rego
Suplentes:
• Antônio José de Siqueira

CONSELHO TÉCNICO
Titulares:
• Evandilson Guenes C. de Barros
• Rogério Ferreira dos Santos
• Veruska da Silveira Sarmento
Suplentes:
• André Aragão Neves
• André Koehler Vidigal de Vasconselos
• Sônia Lemos Costa

CONSELHO FISCAL
Titulares:
• Alberes Amorim Marinho
• Roberta de Oliveira Trigueiro da Silva
• Ronaldo Alves de Souto
Suplentes:
• Maurício Alves Paes
• Pedro Paulo Medeiros Araújo de Moura

SUPERINTENDENTE DA UNIMED CARUARU
• Jean Charles Ferreira dos Santos
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1. PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO
O cooperativismo caracteriza-se pela associação de pessoas ou grupos com mesmo
interesse, que se unem voluntariamente para satisfazer aspirações e necessidades
econômicas, sociais e culturais comuns, por meio de uma empresa de propriedade
coletiva e democraticamente gerida. Teve suas origens no continente Europeu,
chegando à classe médica no Brasil em 1967, com a fundação da Unimed em Santos,
em São Paulo, com o objetivo de prover melhores condições de trabalho para a classe
médica da região, espalhando-se por todo o País e constituindo o Sistema Unimed. O
maior sistema cooperativista médico do mundo é composto por mais de 350
cooperativas, entre Singulares, Federações e sociedades auxiliares que têm em sua
base de atuação os sete princípios do cooperativismo:
•
•
•
•
•
•
•

1º Princípio: Adesão livre e voluntária
2º Princípio: Controle democrático pelos sócios
3º Princípio: Participação econômica dos sócios
4º Princípio: Autonomia e independência
5º Princípio: Educação, treinamento e informação
6º Princípio: Cooperação entre cooperativas
7º Princípio: Preocupação com a comunidade
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2. SOBRE O CÓDIGO

O código de conduta é um instrumento importante que representa a identidade da
Unimed Caruaru e define o compromisso com a manutenção de padrões éticos.
Os princípios éticos são fundamentais na formação e manutenção de uma imagem
ilibada e para o crescimento sustentável de qualquer organização. A Unimed Caruaru
adotou o Código de Conduta Ética e suas ações, práticas e relações são norteadas por
um conjunto de princípios capazes de garantir o cumprimento de sua missão, visão e
valores corporativos, os quais estão pautados pela responsabilidade social. Para que os
objetivos do Código de Ética sejam atingidos torna-se imprescindível o
comprometimento de todas as esferas organizacionais.
Para tanto, o “Código de Conduta Ética” é o instrumento formal que fornece diretrizes
para nos ajudar a manter os padrões de comportamentos éticos na cooperativa a fim
de disseminar os valores, princípios e padrões de integridade e direcionar a forma
como exercemos nossa Missão para alcançar nossos objetivos e expectativas futuras.
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3. OBJETIVOS

I. Alinhar conduta e contribuir com o desenvolvimento de nosso negócio e propósitos.
II. Em conjunto com as políticas e procedimentos internos, oferecer o direcionamento
esperado para que as atividades sejam executadas de maneira íntegra.
III. É um direcionador de condutas profissional e pessoal.
IV. Espera-se que todos os envolvidos alinhem suas condutas com as disposições
contidas aqui.
V. O Código não tem condições de abordar todas as situações relativas a
comportamentos éticos, dada a sua complexidade. Sempre que houver dúvidas a
liderança deverá ser procurada para orientação.
VI. Caso se depare com condutas que contrariam o código, o colaborador deverá reportar
uma denuncia no canal definido.
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4. A QUEM SE APLICA

I.
II.
III.
IV.

Colaboradores próprios e terceirizados.
Diretores.
Gerentes e demais lideranças.
Cooperado em exercício de funções administrativas ou assistenciais
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5. IDENTIDADE CORPORATIVA
MISSÃO
Cuidar da saúde dos clientes com resolutividade, promovendo mercado de trabalho
para os médicos.
VALORES
• Ética: Representam atitudes de respeito, integridade, conduta ilibada, moralidade nas
relações humanas.
• Compromisso com a sustentabilidade: Busca pelo equilíbrio econômico, financeiro e
social de forma duradoura.
• Qualidade: Definir padrões e melhorá-los continuamente.
• Humanização: Execução de processos com afeto e empatia.
• Atitude Inovadora.
• Atitude Cooperativista: Mais atitudes com foco na coletividade e menos no
individuo.
• Valorização do Capital Humano: Empoderamento do indivíduo como responsável
pelo seu crescimento e desenvolvimento.
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6. PREMISSAS E PILARES

I.
II.
III.

IV.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

PREMISSAS DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO:
Estabelecer os princípios, os valores e as normas.
Deve reger as relações da Unimed Caruaru com os diversos públicos que interagem
com o negócio.
Aplicável aos membros da alta administração (representantes de todos os conselhos,
diretores, superintendente e gerentes), aos colaboradores, às cooperativas, aos
fornecedores, aos parceiros de negócios, bem como a todos aqueles que atuam em
representação da Unimed Caruaru.
Aplica-se, observadas as limitações legais, aos serviços terceirizados em todas as
unidades da Unimed Caruaru.
PILARES:
Comprometimento da alta administração.
Código de Conduta Ética, políticas e procedimentos específicos.
Treinamentos sobre a Política de Integridade.
Comitê de Conduta Ética.
Canal de Orientações e Denúncias.
Monitoramento.
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7. PRINCÍPIOS GERAIS DE CONDUTA

DIREITOS HUMANOS:
A Unimed Caruaru conduz suas atividades baseadas na proteção dos direitos humanos.
É de total compromisso a busca pelo ambiente saudável e que respeite os direitos
individuais e coletivos. Promove-se o bem estar para todos.
DISCRIMINAÇÃO E PRECONCEITO:
A Unimed Caruaru incentiva que os relacionamentos entre colaboradores e outros
públicos ocorra de forma respeitosa e igualitária e repudia qualquer situação e
comportamento preconceituoso e de discriminação, seja de gênero, cor, religião, de
caráter cultural, identidade de gênero, política e qualquer situação que induza a esse
tipo de comportamento. É dever de todos colaborar para um ambiente de trabalho
inclusivo.
Ambiente de Trabalho:
Todos são responsáveis por construir um ambiente de trabalho digno, cujo assédio
moral, sexual, discriminação, preconceitos, coerção, abusos, ameaças ou agressões
sejam inaceitáveis e devem ser combatidos e sujeitos a punições.
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I. A Cooperativa presta toda assistência necessária às vítimas, independente de cargo,
função ou nível hierárquico através do canal de denúncias.
II. A Unimed Caruaru não possui qualquer forma de trabalho infantil ou escravo, e repudia
o comportamento de públicos que oferecem essas condições de trabalho.
III. É respeitada a liberdade de cada colaborador se filiar ou não a associações ou
organizações legalmente constituídas. Não são permitidas no ambiente de trabalho
atividades político partidárias, religiosas ou de associação de classe, bem como
qualquer propaganda em instalações, veículos ou publicações internas da companhia.
IV. Devem ser mitigados conflitos de interesse em relação a possíveis relacionamentos
pessoais no local de trabalho.
V. A Cooperativa presta toda assistência necessária às vítimas, independente de cargo,
função ou nível hierárquico através do canal de denúncias.

I.
II.
III.
IV.
V.

I.
II.

III.
IV.

É PROIBIDO:
Qualquer ato de preconceito, discriminação, agressão física e psicológica.
O consumo ou porte de qualquer droga ilícita ou a ingestão de bebidas alcoólicas nas
dependências da Unimed Caruaru, bem como trabalhar sob o efeito de tais
substâncias. Em ocasiões especiais liberadas pela alta direção é permitido o consumo
moderado de bebidas alcoólicas por maior de idade.
A prática de venda de quaisquer produtos nas dependências da empresa.
Portar armas de qualquer tipo nas instalações da empresa, exceto profissionais
habilitados e autorizados na forma da lei.
CONFLITOS DE INTERESSE:
Na tomada de decisão considerar o melhor interesse da Unimed Caruaru, nunca
interesses próprios.
É permitido que os colaboradores tenham parentes e amigos que trabalhem ou
prestem serviços, mas estas relações deverão ser levadas ao conhecimento da gestão
de pessoas antes da contratação, evitando-se sempre relações de subordinação direta
e indireta, evitando também que atuem no mesmo local ou setor de trabalho. Casos
anteriores ao código serão informados para controle.
É proibido obter vantagem econômica direta ou indireta nas relações em nome da
empresa.
Não desempenhar tarefas no local de trabalho que não sejam para o negócio da
Unimed Caruaru.
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CORRUPÇÃO E FRAUDE:
I. Comprometimento com os padrões de integridade, ética, honestidade, equidade e
justiça devem ser pautados em todos os assuntos internos e externos, e não se deve
tolerar qualquer tipo de corrupção ou fraude.
II. A Unimed Caruaru repudia qualquer conduta que envolva estas práticas ilícitas ilegais
e que ferem a regulação brasileira, LEI 12.846/2013 Lei anticorrupção, DECRETO
8.240/2015 e Lei de crimes de lavagem de dinheiro LEI 9.613/1998.

I.

II.
III.
IV.
V.

I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

BRINDES:
Os brindes configuram práticas empresariais de cordialidade e não caracterizam a
obtenção de vantagens em qualquer negociação, podendo ser aceitos ou concedidos
aos públicos, desde que:
Sejam de caráter simbólico.
Não influenciem decisões ou gerem favorecimentos indevidos.
Não ultrapassem o valor de 10% do salário mínimo brasileiro vigente. A destinação de
brindes acima deste valor deverá ser reportada a gestão de pessoas.
Convites para eventos culturais e esportivos, inscrição para participação em
conferências, seminários devem ser aprovados pela liderança.
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO:
A Unimed Caruaru respeita a privacidade de todos. Informações pessoais somente
serão coletadas e processadas por razões de ordem empresarial, sempre estando em
conformidade com a legislação aplicável.
O acesso a informações pessoais está limitado apenas a pessoas com direito legal para
acessá-las e mesmo assim, somente quando se fizer necessário para a execução do
trabalho. Os profissionais que atuam com informações pessoais são constantemente
alertados quanto à sua responsabilidade de protegê-las.
Guardar sigilo e garantir integridade de informações de clientes e dados restritos à
Unimed Caruaru, bem como não transferir ou transmitir informações confidenciais, por
qualquer meio.
Qualquer forma de comunicação com o publico externo nas quais sejam expostos
conceitos, planos, estratégias da Unimed, deve ser autorizada pela Gestão de Pessoas
que validará com a Gestão de Marketing e comunicação, inclusive trabalhos
acadêmicos.
Todos deverão seguir as políticas de segurança da informação.
Reportar qualquer problema sistêmico ao setor de TI para pronta solução sem
prejuízos à operação.
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VII. Reportar qualquer evento adverso ou incidente relacionado à segurança da informação.
VIII. Observar todos os princípios e normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD), Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.
CUIDADOS COM A PROPRIEDADE INTELECTUAL:
I. Materiais utilizados, elaborados e produzidos no decorrer do trabalho, ou em razão
deste, são protegidos pelo direito autoral, cuja propriedade legal pertence à Unimed
Caruaru, não sendo permitido reproduzir, distribuir ou alterar materiais da cooperativa.
UTILIZAÇÃO DE INTERNET E REDES SOCIAIS:
I. A Unimed Caruaru tem requisitos específicos sobre uso de correio eletrônicos (e-mail)
e de acesso à rede mundial de computadores (internet), durante o expediente de
trabalho e mediante ao uso de computadores da Cooperativa, salvo exceções nas áreas
onde o acesso se faz necessário ao desempenho das atividades.
II. Não utilizar correio eletrônico corporativo e internet para eventuais mensagens de
assuntos ilegais, pornográficos, discriminatórios, preconceituosos, de cunho político e
religioso. bem como acesso a redes sociais e outros aplicativos em dispositivo próprio
durante a jornada de trabalho, salvo exceções com prévia autorização.
PATRIMÔNIO E RECURSOS
I. Todos os colaboradores têm o dever de proteger os ativos da Unimed Caruaru, bem
como todos os equipamentos, estoques, suprimentos, dinheiro, informações, veículos,
dispositivos eletrônicos e outros ativos.
a. Na utilização de ativos da Unimed Caruaru, qualquer prejuízo causado por mau uso,
negligência ou imprudência incorrerá em ressarcimento ou reparação financeira do
bem, guardadas as restrições legais.
II. Não utilizar para fins pessoais recursos e patrimônio da Unimed.
III. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá ser responsabilizada pelo prejuízo causado
pelo mau uso de ativos da cooperativa no exercício de atividade.
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8. REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ÉTICA

OBJETIVO DO REGIMENTO INTERNO
O Comitê de Conduta Ética é um órgão de natureza multidisciplinar e independente,
cuja finalidade é promover a legitimação, o respeito, o cumprimento e o
aprimoramento constante dos Valores Corporativos e do Código de Ética adotado pela
cooperativa.
APLICAÇÃO DO REGIMENTO
As disposições deste Regimento se aplicam à Unimed Caruaru e seus recursos
próprios.

I.
II.

III.

IV.
V.

ATRIBUIÇÕES
São atribuições do Comitê de Ética:
Difundir, atualizar periodicamente e enraizar na Unimed Caruaru os valores
corporativos e as diretrizes do Código de Conduta Ética;
Interpretar o texto do Código de Conduta Ética, esclarecer eventuais dúvidas e
posicionar-se a respeito de condutas que não tenham sido previstas por este
documento;
Providenciar adequada comunicação e orientação a todos os colaboradores, tanto
individual quanto coletivamente, bem como responder às solicitações de orientações
apresentadas junto ao canal de orientações e denúncias;
Garantir o sigilo da apuração de ocorrências e o anonimato em todos os casos, além de
assegurar que não haverá represália a quem reportar denúncias; e
Analisar as infrações e comunicar aos gestores responsáveis e seus respectivos
Diretores um parecer, para que sejam aplicadas as medidas previstas no item nº 10
deste Regimento Interno.
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POSICIONAMENTO NO ORGANOGRAMA
O Comitê de Conduta Ética se reporta diretamente à Presidência.
COMPOSIÇÃO
O Comitê de Conduta Ética será composto por:
A) Superintendente;
B) Gerente de Gente e Gestão;
C) Assessor Jurídico;
D) Uma representante de posição de liderança;
E) Uma representante eleita pelos colaboradores que não ocupe cargo de gestão.
a. A eleição da representante dos colaboradores deverá observar os mesmos
moldes de uma eleição de representante da CIPA, regulamentada pela NR5
(Portaria 3214/78 do Mtb) quanto à forma, duração de mandato, reeleição e
demais disposições.
Deverão ser escolhidos pela diretoria executiva, os suplentes para cada um dos
membros titulares do Comitê.
I. Deverão ser indicados colaboradores que sejam exemplos de conduta ética, que
tenham aderências às normas e diretrizes do Código, possuam características
conciliadoras e atitudes de imparcialidade para o encontro de soluções justas.
II. As funções dos membros do Comitê de Conduta Ética das Companhias serão
indelegáveis e não remuneradas.
COMPETÊNCIAS
O Coordenador é o responsável pelo andamento dos trabalhos e encaminhamento das
decisões do Comitê de Conduta Ética. Desta forma, deverá desenvolver as seguintes
atividades:
A) Coordenar e supervisionar os trabalhos, adotando as medidas necessárias à
organização, ao funcionamento e ao cumprimento das finalidades e atribuições do
Comitê;
B) Elaborar parecer final, após aprovação junto aos membros do Comitê, para
encaminhamento ao gestor imediato e ao Diretor da área do colaborador envolvido ou
ao Presidente, quando a denúncia for referente a um Diretor;
C) Representar o Comitê de Conduta Ética nas reuniões junto à Diretoria Executiva e
Conselho de Administração;
D) Convocar, definir a pauta e coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias do
Comitê;
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E) Receber e distribuir trabalhos e projetos de pesquisa aos membros do Comitê;
F) Determinar as providências necessárias à formalização e à promulgação das
decisões ou deliberações do Comitê; e
G) Zelar pela manutenção da confidencialidade e sigilo ético relativos a dados
constantes de projetos de pesquisa examinados ou a informações acessadas por meio
de procedimentos adicionais, adotados para fundamentação de decisões.
Ao Coordenador substituto compete substituir o coordenador do Comitê nos seus
impedimentos.
8.1.2. Aos demais membros do Comitê competem:
8.1.1.

A) Estudar as matérias e os projetos de pesquisa que lhes forem distribuídos pelo
Coordenador, procedendo aos relatos e à elaboração dos pareceres correspondentes,
obedecidos os prazos estabelecidos;
B) Participar de reuniões, sessões de trabalho e demais atividades do Comitê, sempre
que convocados;
C) Co responsabilizar pela legitimidade e regularidade das ações e decisões do Comitê;
D) Solicitar ampliação de prazo, em caso de impossibilidade de cumprimento das
tarefas atribuídas;
E) Desempenhar atribuições e executar tarefas que lhes forem confiadas pelo
Coordenador;
F) Acompanhar os trabalhos do Comitê, apresentando questionamentos e opiniões
sobre os pareceres elaborados, bem como sugerir procedimentos que julgar
adequados;
G) Sugerir ao Coordenador medidas julgadas necessárias ao efetivo desempenho das
funções do Comitê;
H) Colaborar para a manutenção da confidencialidade e sigilo ético, relativos a dados
constantes de projetos de pesquisa examinados e em acompanhamento, bem como
das demandas tratadas pelo Comitê.
8.2. FUNCIONAMENTO DAS REUNIÕES
8.2.1. Para instalação da reunião, o quórum mínimo é de 3 (três) membros. Na falta do
quórum mínimo, será convocada nova reunião, de acordo com a disponibilidade de
agenda dos membros.
8.2.2. As reuniões ordinárias serão trimestrais, de acordo com o calendário anual de reuniões.
Quando necessário, o Coordenador poderá adiar reuniões e também convocar reuniões
extraordinárias.
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Quando necessário, o Coordenador poderá adiar reuniões e também convocar reuniões
extraordinárias.
8.2.4. As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas a pedido do Coordenador em
virtude de qualquer denúncia recepcionada por meio do Canal de Orientações e
Denúncias ou devido a qualquer outro tema relevante.
8.2.3.

8.3. VOTAÇÃO
7.8.1. As decisões são efetivadas por votação, devendo considerar-se voto da maioria
simples dos presentes.
7.8.2. Cabe ao Coordenador do Comitê de Conduta Ética, além do seu voto, o voto de
qualidade. Deve ser garantida, no contexto do Comitê de Conduta Ética, a observância
plena à ampla defesa e ao contraditório.

7.9.1.
7.9.2.

7.9.3.

7.9.4.
7.9.5.

7.9.6.

7.9.7.

7.9. DENÚNCIA E APURAÇÃO
Os colaboradores devem enviar solicitações de orientações e denúncias ao Comitê de
Conduta Ética de maneira formal, por meio do canal disponibilizado.
Todas as manifestações serão recepcionadas exclusivamente por meio do canal
disponibilizado, não sendo exigida a identificação do solicitante.
Para instalação da reunião, o quórum mínimo é de 3 (três) membros. Na falta do
quórum mínimo, será convocada nova reunião, de acordo com a disponibilidade de
agenda dos membros.
Todas as solicitações recepcionadas pelo Comitê de Conduta Ética serão consideradas
solicitações formais, as quais serão objeto de estudo, avaliação e resposta ao
solicitante. Todas as partes envolvidas na denúncia serão ouvidas no processo.
Todos os membros do Comitê de Conduta Ética deverão assinar um termo de
confidencialidade das informações.
Após apuração e comprovação do vazamento de informações relativas a qualquer
denúncia recepcionada pelo Comitê de Conduta Ética, por qualquer membro do
Comitê, o fato será submetido à apreciação do Presidente, após apuração e
documentação do fato pelos membros do Comitê. O Comitê poderá recomendar a
adoção de medidas punitivas, sem prejuízo às medidas legais cabíveis.
Caberá aos membros do Comitê de Conduta Ética reunirem toda documentação
necessária para apuração do fato como, por exemplo, denúncia, depoimentos, provas
materiais, entre outros.
Poderá ser contratado serviços de prestadores externos para subsidiar o processo de
apuração dos fatos.
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7.9.8.
7.9.9.
7.9.10.
7.9.11.

7.9.12.

7.9.13.
7.9.14.
7.9.15.

Durante a tomada dos depoimentos, deverá ser produzido o “Termo de Declaração”:
Quando da tomada do depoimento, deverão estar presentes, no mínimo, 2 (dois)
membros do Comitê.
Quando se tratar de denúncias relativas a um dos membros do Comitê, o denunciado
estará vedado de atuar na demanda.
Os membros do Comitê de Conduta Ética deverão analisar a documentação e deverá
ser redigido um relatório conclusivo, pelo Coordenador, de acordo com o formulário
específico para tal finalidade. O relatório conclusivo deverá conter:
A) Parte expositiva, onde deverá constar um relato objetivo dos fatos apurados;
B) Parte conclusiva, onde deverá constar parecer se houve ou não infração.
O Comitê de Conduta Ética terá um prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir
da data constante no “Termo de Declaração”, para apurar o fato ocorrido e emitir um
parecer conclusivo.
Este prazo poderá ser prorrogado, mediante justificativa apresentada pelo
Coordenador do Comitê.
A decisão do Comitê de Conduta Ética deverá ser comunicada formalmente ao superior
imediato e ao diretor responsável pela área em que trabalha o colaborador.
Quando o Comitê de Conduta Ética concluir que não houve infração de qualquer
natureza, o processo será arquivado.

7.10. SANÇÕES PREVISTAS
7.10.1. No caso de ocorrências de transgressões aos princípios previstos no Código de
Conduta Ética das Companhias, o Comitê de Conduta Ética escolherá entre três ordens
de medidas: as educativas, as corretivas ou as punitivas. Seus membros deverão:
A) Ficar cientes de que intervenções justas e firmes surtam efeitos positivos e
reconduzam os colaboradores aos padrões esperados de conduta ética;
B) Distinguir os atos dolosos (atos intencionais praticados no intuito de prejudicar
outrem) dos atos culposos (atos em que o agente atua com imprudência, negligência
ou imperícia);
C) Verificar se o desvio não decorreu de orientação falha dos superiores hierárquicos.
7.10.2. As sanções previstas estão descritas na Política de Conduta Profissional
7.10.3. Fica estabelecido que o Comitê de Conduta Ética não poderá, sob qualquer hipótese ou
circunstância, aplicar diretamente ao infrator qualquer espécie de sanção, mas, tão
apenas, deverá recomendar ao gestor imediato, ao diretor responsável pela área em
que trabalha o colaborador e área de Gestão de Pessoas, a sanção que melhor
representa a punição à situação fática, observado o disposto na Política Interna de
Conduta Profissional.
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7.10.4.

7.11.1.

7.11.2.

7.11.3.
7.11.4.
7.11.5.
7.11.6.

Caberão as mesmas sanções no caso de apuração de denúncia falsa que vise prejudicar
a imagem da parte denunciada.
7.11. DISPOSIÇÕES FINAIS
Todos os colaboradores devem apresentar uma conduta íntegra, compatível com os
valores e os princípios éticos dispostos no Código de Conduta Ética, adotado na
cooperativa.
Ao tomar conhecimento sobre alguma situação que caracterize desvio de conduta,
qualquer colaborador poderá notificar o Comitê de Conduta Ética, por meio do canal de
orientações e denúncias, disponível para tal finalidade.
Em caso de dúvida, o colaborador deve sempre obter orientação de seu gestor
imediato ou do Comitê de Conduta Ética.
Todas as alterações deste regimento deverão ser submetidas e aprovadas pela
Diretoria Executiva das Companhias.
Anualmente, o Comitê de Conduta Ética confeccionará orçamento específico que
deverá contemplar os gastos para o exercício subsequente.
Este regimento interno entra em vigor a partir da data de sua aprovação e consequente
divulgação no Sistema de Gestão Integrada - SGI.
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TERMO DE COMPROMISSO E ADESÃO
AO CÓDIGO DE CONDUTA

Nome completo:
Cargo/função:
Matrícula:
Data admissão:
Entendo que o presente CÓDIGO CONDUTA da UNIMED CARUARU, reflete o
compromisso com os valores da cooperativa. Comprometo-me a cumpri-lo
integralmente em todas as minhas ações no trabalho.
Eu reconheço ter lido, entendido e ter tido a oportunidade de fazer perguntas sobre as
condutas e relacionamentos descritos no Código, estou de acordo com seu conteúdo
e onde acessá-lo sempre que necessário, me comprometendo a seguir e cumprir todos
os dispositivos e temas abordados e definidos por este documento.
Compreendi que existe o Canal Confidencial Unimed Caruaru, disponível através do
endereço eletrônico ??????? e das caixas de coleta de denúncias em todas as unidades,
para relato de violações ao Código, que por ventura eu venha ter conhecimento,
podendo ser um relato anônimo e livre de qualquer tipo de retaliação.
Compreendo que é minha responsabilidade respeitar as práticas e normas
estabelecidas no CÓDIGO DE CONDUTA UNIMED CARUARU.
A assinatura do Termo de Compromisso e Adesão ao Código de Conduta da Unimed
Uberaba é expressão da ciência e compromisso em cumprir esses princípios.
Caruaru,
De acordo.

Assinatura

Política de Gestão de Pessoas

22

340952

Nadyvan Carmen Ferreira de Pontes Queiroz - CRM 9435 PE

