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Declaração da Alta Administração 
 

Aos empregados, aos prestadores de serviços e a toda comunidade, apresento o Programa de 

Integridade da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - Famesp, com o compromisso 

de colocá-lo em prática em todas as unidades administradas pela Fundação, bem como monitorar e 

atualizar periodicamente este Programa. 

 

Este documento foi desenvolvido com o principal objetivo de promover a adoção de medidas e ações 

institucionais com vistas à prevenção, detecção, remedição e punição dos casos de quebra de 

integridade, buscando garantir a proteção dos princípios constitucionais, dos princípios  contidos no 

seu Estatuto Social, Regulamentos e  Regimento Interno. 

 

Deve-se atingir a plenitude da Integridade organizacional desta instituição, estabelecendo e reforçando 

a ética, a integridade e a boa-fé, como medidas atuantes em nossas decisões e, para tanto, conto com 

o comprometimento e compromisso de todos os envolvidos, dessa forma, trabalharemos juntos, 

primando sempre pela excelência na prestação dos serviços à saúde, como medida de evitar atos 

de infrações e corrupções, que qualquer organização está sujeita. 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE E DIRETORES 
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Introdução 
 
A Famesp deve desempenhar suas atividades respeitando os parâmetros legais e os padrões 

de ética.  Conforme indicado no artigo 7º, VIII, da Lei nº 12.846 de 2013, sendo levados em 

consideração na aplicação das sanções a existência de mecanismos e procedimentos de 

integridade, auditoria e incentivo à denúncia e aplicação de Código de Conduta Ética no 

âmbito da pessoa jurídica. 

O Decreto nº 11.129 de 11 de julho de 2022, que revogou o Decreto nº 8.420 de 2015, regulamenta a 

Lei Anticorrupção nº 12.846 de 2013. O Capítulo V do Decreto indicado - artigos 56 e 57, dispõe sobre 

o Programa de Integridade.  
 

Entre os pilares do Programa de Integridade cabe destacar o comprometimento da alta direção da 

pessoa jurídica, incluídos os conselhos, os padrões de conduta, o código de étic, os canais de denúncia 

de irregularidades, as diligências apropriadas para contratação, os controles internos, dentre outros. 
 

Desta forma, de modo a atender a legislação vigente, estão sendo implantadas e estruturadas no 

âmbito da Famesp, ações voltadas ao cumprimento da Ética e Integridade, revisando, criando e 

melhorando os programas necessários, com base na sua missão, visão e valores. 

 

MISSÃO, VISÃO E VALORES 

O que queremos: 

Idealizar, promover, gerenciar e apoiar ações técnico-científicas e de utilidade pública nas 

áreas de assistência à saúde - alicerçada em conceitos de inovação tecnológica, 

desenvolvimento sustentável e gestão participativa - e de ensino e pesquisa. 

 

No que acreditamos: 

Com ações plurais, resolutivas, colaborativas e inovadoras, a instituição visa atingir a 

excelência nos serviços prestados e contribuir com o fortalecimento de políticas públicas de 

saúde que garantam a dignidade humana. 
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O que valorizamos: 

Conhecimento técnico-científico, transparência, compromisso ético e integro, 

responsabilidade social e humanização em suas ações e relações institucionais. 

O Decreto nº 11.129 de 11 de julho de 2022, nos artigos 56 e 57 do capítulo V, dispões sobre 

o Programa de Integridade. 

DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 
Art. 56.  Para fins do disposto neste Decreto, 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: 
I - prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos 
praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira; e 
II - fomentar e manter uma cultura de integridade no ambiente organizacional. 
Parágrafo único.  O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e 
atualizado de acordo com as características e os riscos atuais das atividades de 
cada pessoa jurídica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante 
aprimoramento e a adaptação do referido programa, visando garantir sua 
efetividade. 
Art. 57.  Para fins do disposto no inciso VIII do caput do art. 7º da Lei nº 12.846, 
de 2013, o programa de integridade será avaliado, quanto a sua existência e 
aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros: 
I - comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, 
evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa, bem como pela 
destinação de recursos adequados; 
II - padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de 
integridade, aplicáveis a todos os empregados e administradores, 
independentemente do cargo ou da função exercida; 
III - padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas, 
quando necessário, a terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, 
agentes intermediários e associados; 
IV - treinamentos e ações de comunicação periódicos sobre o programa de 
integridade; 
V - gestão adequada de riscos, incluindo sua análise e reavaliação periódica, 
para a realização de adaptações necessárias ao programa de integridade e a 
alocação eficiente de recursos; 
VI - registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações 
da pessoa jurídica; 
VII - controles internos que assegurem a pronta elaboração e a confiabilidade 
de relatórios e demonstrações financeiras da pessoa jurídica; 
VIII - procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de 
processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer 
interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, como 
pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações ou obtenção de autorizações, 
licenças, permissões e certidões; 
IX - independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art7viii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art7viii
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aplicação do programa de integridade e pela fiscalização de seu cumprimento; 
X - canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a 
funcionários e terceiros, e mecanismos destinados ao tratamento das denúncias 
e à proteção de denunciantes de boa-fé; 
XI - medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade; 
XII - procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou 
infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados; 
XIII - diligências apropriadas, baseadas em risco, para: 
a) contratação e, conforme o caso, supervisão de terceiros, tais como 
fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários, despachantes, 
consultores, representantes comerciais e associados; 
b) contratação e, conforme o caso, supervisão de pessoas expostas 
politicamente, bem como de seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas 
jurídicas de que participem; e 
c) realização e supervisão de patrocínios e doações; 
XIV - verificação, durante os processos de fusões, aquisições e reestruturações 
societárias, do cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de 
vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas; e 
XV - monitoramento contínuo do programa de integridade visando ao seu 
aperfeiçoamento na prevenção, na detecção e no combate à ocorrência dos atos 
lesivos previstos no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013. 
§ 1º  Na avaliação dos parâmetros de que trata o caput, serão considerados o 
porte e as especificidades da pessoa jurídica, por meio de aspectos como: 
I - a quantidade de funcionários, empregados e colaboradores; 
II - o faturamento, levando ainda em consideração o fato de ser qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte; 
III - a estrutura de governança corporativa e a complexidade de unidades 
internas, tais como departamentos, diretorias ou setores, ou da estruturação de 
grupo econômico; 
IV - a utilização de agentes intermediários, como consultores ou representantes 
comerciais; 
V - o setor do mercado em que atua; 
VI - os países em que atua, direta ou indiretamente; 
VII - o grau de interação com o setor público e a importância de contratações, 
investimentos e subsídios públicos, autorizações, licenças e permissões 
governamentais em suas operações; e 
VIII - a quantidade e a localização das pessoas jurídicas que integram o grupo 
econômico. 
§ 2º  A efetividade do programa de integridade em relação ao ato lesivo objeto 
de apuração será considerada para fins da avaliação de que trata o caput.  

 

Dessa forma, o programa de Integridade da Famesp, vem para sistematizar as ações de 

integridade implementadas, bem como, apresentar ações com o fim de estruturar e 

coordenar processos e funções da integridade, demonstrando o compromisso da alta 

administração com o tema, sendo o primeiro requisito do programa preconizado pelos artigos 

do Decreto acima transcrito, como condição prévia para conferir legitimidade e confiabilidade 

em suas atuações, mediante todos os entes e empresas na qual a Famesp se relaciona.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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Capítulo I 
 

Histórico da Famesp, caracterização geral e estrutura de governança 

 
Criada em 30 de junho de 1981 por um grupo de docentes da Universidade Estadual Paulista (Unesp), 

no campus de Botucatu (SP), como Fundação privada sem fins lucrativos, a FAMESP começou suas 

atividades atuando na gestão de recursos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Botucatu (HCFMB). Essa parceria com o Hospital e com a Faculdade de Medicina perdura até os dias 

atuais e é a base sólida da atuação da FAMESP e de toda sua experiência acumulada na área da 

saúde.  

 

Hoje, mais de 40 anos após seu trabalho inicial junto ao HCFMB, a FAMESP confirma sua vocação, 

extrapolando os muros da Universidade e se consolidando como gestora de saúde de visão plural, 

com foco na profissionalização de seu corpo técnico e no incremento de áreas-chave como ensino e 

pesquisa, sem deixar de lado a humanização nos serviços prestados e no relacionamento com 

colaboradores e parceiros.  

 

Habilitada como Organização Social de Saúde Estadual em 2011 e Municipal em 2018 o que permite 

a formalização de contrato de gestão diretamente com o Estado e Município. 

 

Atualmente, faz a gestão de sua unidade própria o Serviços de Ambulatórios Especializados de 

Infectologia “Domingos Alves Meira” –SAEIDAM, bem como de oito unidades assistenciais de saúde, 

por intermédio de contrato de gestão/convênio com a SES/SP, a citar: Hospital Estadual de Bauru, 

Hospital de Base de Bauru, Maternidade Santa Isabel, AME Bauru, AME Tupã, AME Itapetininga e 

Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Botucatu. 

 

É parceira e apoia o Complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – 

HCFMB, do qual fazem parte o Hospital Estadual Botucatu, Prontos-Socorros Adulto e Pediátrico e o 
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SARAD - Serviço de Atenção e Referência em Álcool e Drogas. Parceria mantida também com a 

Faculdade de Medicina de Botucatu em relação ao Centro de Saúde Escola “Achilles Luciano 

Dellevedove (CSE). Além de atuar em diversos Projetos Sociais de relevante importância para a 

sociedade em geral. 

 

A Fundação conta com mais de seis mil empregados e presta serviços a uma população superior a 

dois milhões de pessoas distribuídas entre os três Departamentos Regionais de Saúde (divisões 

territoriais de natureza político-administrativa no Estado de São Paulo) em que estão localizadas as 

unidades gerenciadas. 

 

Neste contexto, a Famesp sentiu a necessidade de elaborar e a executar seu Programa de Integridade 

no sentido de fazer uma gestão alicerçada em valores éticos que possam produzir inovações e boas 

práticas, estimulando o comportamento íntegro no âmbito da organização. 

 

GOVERNANÇA CORPORATIVA 

A governança corporativa da Famesp tem como principais atores o Conselho de Administração, 

o Conselho Consultivo e a Diretoria Executiva. 

Composição dos órgãos de governança: 

• Conselho de Administração, órgão de deliberação superior e de controle da administração, 

compõe-se de 13 (treze) membros: 

I - Membro nato: 

O Diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu da UNESP, que será o seu Presidente, sendo seu 

suplente o Vice-Diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP; 
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II - 03 (três) representantes docentes da Faculdade de Medicina de Botucatu da UNESP, e 

respectivos suplentes nomeados pela Congregação da Faculdade de Medicina de Botucatu da 

UNESP; 

III - 05 (cinco) membros da Sociedade Civil eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre 

pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral; 

IV - 02 (dois) representantes dos empregados da FAMESP eleitos por seus pares; 

V - 02 (dois) membros do Conselho Consultivo nomeados pelos demais membros do Conselho 

Consultivo. 

 

• Conselho Consultivo compõe-se de 15 (quinze) membros: 

I - Membros natos: 

a) O Diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu da UNESP, que será o seu Presidente, sendo 

seu suplente o Vice-Diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP 

b) O Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu da UNESP; 

II - O Diretor Técnico do Serviço de Ambulatórios Especializados de Infectologia Domingos Alves 

Meira; 

III - 02 (dois) Diretores Técnicos de Unidades Assistenciais de Saúde administrados pela FAMESP, 

indicados pelo Conselho de Administração; 

IV - 03 (três) Representantes da Sociedade Civil, e respectivos suplentes, indicados pelo Conselho 

de Administração. 



 

10  

V - 03 (três) representantes do corpo docente da Faculdade de Medicina de Botucatu, e 

respectivos suplentes, indicados pela Congregação da Faculdade de Medicina de Botucatu - 

UNESP; 

VI - 01 (um) representante acadêmico da Faculdade de Medicina de Botucatu (aluno ou médico 

residente), e respectivo suplente, eleitos por seus pares; 

VII - 0l (um) representante técnico-administrativo da Faculdade de Medicina de Botucatu, e 

respectivo suplente, eleitos por seus pares; 

VIII - 02 (dois) representantes dos empregados da FAMESP, e respectivos suplentes, eleitos por 

seus pares. 

 

Diretoria Executiva é constituída de: 

I - Diretor-Presidente; 

II - Vice-Diretor Presidente; 

III - Diretor Científico 
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CAPÍTULO II 
 

DOS PILARES DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 
 
 
DO COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO 

A alta administração da Famesp, composta por sua governança corporativa tem o comprometimento 

em estimular e desenvolver o Programa de Integridade, contribuindo para o envolvimento de toda  

instituição, consistindo no primeiro pilar para que o programa de integridade seja devidamente 

construído, implementado e alcançando sua plena eficácia. 

 

A alta administração da Famesp possui essa consciência, de modo a contribuir com todas as 

medidas já adotadas, buscando aprimorá-las e visando a plenitude máxima da integridade.  

 
DO COMITÊ DE ÉTICA E INTEGRIDADE 

O Comitê de Ética e integridade, instituído pelo Conselho Administrativo, é instância com 

independência, estruturada e de autoridade responsável pela aplicação do programa de 

integridade e fiscalização de seu cumprimento, cuja função é difundir os princípios da conduta 

ética à seus funcionários no relacionamento interpessoal e com o público externo, sendo ainda 

de sua competência, orientar e aconselhar sobre a ética profissional ao funcionário, analisar 

denúncias e representações de desvios, além de difundir a disseminação da cultura ética. 

 
DO CÓDIGO DE ÉTICA  

O Código de Conduta Ética da Famesp está vigente desde 2018 e vem sendo amplamente 

divulgado para todos os empregados e públicos envolvidos com a Fundação, ficando dispónivel 

tambem no endereço eletrônico www.famesp.org.br, devendo sempre que necessário ser 

atualizado. 

 
 
 

about:blank
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DOS TREINAMENTOS SOBRE O PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

Os treinamentos sobre o programa de integridade devem ser realizados pelo setor de Recursos 

Humanos da Famesp, composto atualmente por três núcleos. (Sede Administrativa, Hospital Estadual 

de Bauru e Hospital de Base de Bauru). 

Na ocasição de novas unidades administradas, os treinamentos serão sempre de competência do setor 

de recursos humanos. 

 

DOS CONTROLES INTERNOS 

Auditoria Interna: Compete verificar a conformidade, com as normas vigentes, dos atos de 

gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, de pessoal e dos demais sistemas 

administrativos e operacionais; planejar e executar auditorias preventivas e corretivas; 

acompanhar a execução física e financeira e os resultados obtidos na aplicação dos recursos; 

prestar informações e acompanhar solicitações oriundas dos órgãos de controle externo; 

orientar tecnicamente as atividades de controle interno e transparência, bem como avaliar e 

propor melhorias nos processos de gerenciamento de riscos, de integridade e de governança. 

A Famesp em outubro de 2021, contratou um auditor interno em periodo integral. 

 

Auditoria externa: A Famesp tem o monitoramento constante de empresa contratada para   

esse fim, além das auditorias frequentes do Ministério Público das Fundações, Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo e Secretaria da Fazenda Pública de São Paulo. 

 

Foram criados alguns mecanismos, tais como, segregação de funções/tarefas com o objetivo de 

separar funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização, evitando que 

o indivíduo que efetua pagamentos não seja o mesmo que insira títulos a pagar no sistema, ou 

o profissional que recebe recursos seja diferente daquele que liquida os compromissos.  Os 

registros contábeis, balanços fiscais e financeiros, estão sempre revisados, atualizados e 

auditados. 
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DO DUE DILIGENCE 

O termo “Due Diligence”, devida diligência, mais um dos pilares do programa de integridade, é o ato 

pela qual as empresas realizam diligências apropriadas para suas contratações.  Analisam umas às 

outras, no quesito conformidade sobre o cumprimento das normas e legislações aplicáveis, para 

firmarem seus contratos, convênios e parcerias. 

A Famesp dentre outras medidas, sempre analisou a documentação de seus fornecedores 

contratados, tais como, Contratos Sociais, Certidão do FGTS, Certidão de Falência e Concordata, 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão negativa perante as Fazendas Públicas, 

Atestados de Capacidade Técnica, e demais documentos exigidos por lei. 

 

Da mesma forma, nos vários convênios firmados que podem ser verificados através do endereço 

eletrônico www.famesp.org.br, a Famesp é avaliada/verificada perante suas documentações, 

devendo sempre verificar. 

 

As diligências devem ser constantes. 

DOS CANAIS DE DENÚNCIAS 

A Famesp criou o Canal de Denúncias, pilar de suma importância para o programa de integridade, 

onde seus empregados, fornecedores, clientes e terceiros, possam comunicar situações de 

práticas suspeitas ou não éticas, tais como infringência ao código de conduta ética, possíveis 

desvios de conduta, fraudes, corrupções, discriminações, desrespeito ao meio ambiente, entre 

outros. 

  

about:blank
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Capítulo III 
 

Gerenciamento dos Riscos à Integridade 
 

Consolidar uma cultura organizacional de integridade é uma maneira de garantir que os 

comportamentos dos empregados e colaboradores estejam em sintonia entre si e alinhados com 

os valores da organização e com as regras estabelecidas.  

 

Desta forma, é fundamental sintonizar as pessoas com relação aos valores da organização e deixar 

claro os comportamentos esperados, informando sobre as regras que devem ser observadas. É 

necessário que as pessoas tenham conhecimento das situações que podem implicar em 

comportamentos inadequados, como conflito de interesses, nepotismo, entre outras.  

 

Além disso, é importante que os empregados e colaboradores tenham clara percepção de que 

caso os comportamentos esperados não sejam cumpridos, haverá prejuízos para todos os 

integrantes da Famesp. 

 

Quanto mais a Fundação trabalha para consolidar e comunicar uma cultura de integridade, mais 

forte ela se torna, maior confiança ela inspira, mais ela agrega os colaboradores e maior é o 

potencial para gerar resultados. 

 

Assim, a Administração da Famesp entende que o Programa de Integridade deve trabalhar o 

fortalecimento da cultura, com ações de informação, orientação e capacitação sobre os 

normativos existentes, divulgação dos valores da organização, dos comportamentos esperados e 

o fortalecimento das funções de integridade. 

 

A Famesp considera risco à integridade qualquer evento relacionado à corrupção, fraudes, 

irregularidades e desvios éticos e de conduta que possam comprometer sua imagem ou a 
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confiança da sociedade.  

Elenco de riscos a integridade da Famesp 

Riscos Descrição 

Conduta profissional 
inadequada 

Contra o exercício profissional: Deixar de realizar as atribuições 
conferidas com profissionalismo, honestidade, imparcialidade, 
responsabilidade, seriedade, eficiência, qualidade e/ou urbanidade 
Contra a moral e a ética profissional: devem nortear o empregado 
a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos 
princípios éticos e morais, seja no exercício profissional, ou fora 
dele. 

Ameaças à imparcialidade 
e à autonomia técnica 

Ser influenciado a agir de maneira parcial por pressões internas ou 
externas indevidas, normalmente ocorridas entre pares, por abuso 
de poder, por tráfico de influência ou constrangimento ilegal. 

Uso indevido de autoridade 

Contra o exercício profissional: atentar contra os direitos e 
garantias legais assegurados ao exercício profissional com abuso ou 
desvio do poder hierárquico ou sem competência legal para atender 
interesse próprio ou de terceiros. Ato movido por capricho, 
maldade, perseguição, vingança ou outra motivação que não se 
enquadre no princípio da moralidade. Realizar transferência ou 
dispensa arbitrária de algum trabalho relevante, pressionar 
empregado a omitir-se, por estar exercendo suas funções 
fiscalizatórias (ou seja, sua atividade profissional), exigindo o 
cumprimento da lei. Proceder a qualquer tentativa de obrigar o 
empregado  a executar o que evidentemente não está no âmbito 
das suas atribuições ou a deixar de executar o que está previsto. 
Contra a honra e o patrimônio: atentar contra a honra ou o 
patrimônio de pessoa natural ou jurídica com abuso ou desvio de 
poder ou sem competência legal para atender interesse próprio ou 
de terceiros. 

Nepotismo 
Nomear, designar, contratar ou alocar familiar de ocupante de 
função de confiança para o exercício de função de confiança ou 
prestação de serviços na Famesp. 

Conflito de Interesses 

Atuação de membros de comitê: Permitir que membros de comitês 
atuem como julgadores de propostas de seu interesse.  
Intermediação indevida de interesses privados: atuar, ainda que 
informalmente, como procurador, consultor, assessor ou 
intermediário de interesses privados na Famesp. 
Concessão de favores e privilégios ilegais a pessoa jurídica: praticar 
ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe o 
agente público, seu cônjuge, companheiro ou parentes, 
consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro 
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grau, e que possa ser por ele beneficiada ou influir em seus atos de 
gestão. 
Recebimento de presentes/vantagens: receber presente de quem 
tenha interesse em decisão ou julgamento de licitação/certame do 
qual este participe fora dos limites e condições estabelecidos Código 
de Conduta Ética. 

Uso indevido ou 
manipulação 
de dados/ informações 

Divulgação ou uso indevido de dados ou informações: divulgar ou 
fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de 
terceiros, obtida em razão das atividades exercidas, bem como 
permitir o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de 
informações da Famesp. 
Alteração indevida de dados/informações: fornecer ou divulgar 
dados ou informações intencionalmente de forma incorreta, 
incompleta ou imprecisa, bem como inserir ou facilitar a inserção de 
dados falsos em sistemas informatizados para atender interesse 
próprio ou de terceiros. 
Restrição de publicidade ou de acesso a dados ou informações: 
restringir ou retardar a publicidade ou acesso a dados ou 
informações, ressalvados os protegidos por sigilo, bem como 
extraviar ou inutilizar dados e informações para atender interesse 
próprio ou de terceiros. 

Desvio de pessoal ou de 
recursos materiais 

Desviar ou utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, 
máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de 
propriedade, bem como o trabalho de empregados ou terceiros 
contratados por essas entidades para fins particulares ou para 
desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de 
seu subordinado. Utilizar os materiais e equipamentos da Famesp 
para impressão de documentos pessoais, bem como armazenar ou 
fazer uso de conteúdo impróprio nos sistemas físicos de tecnologias 
da informação do órgão. Tomar pra si qualquer material de uso 
coletivo ou pessoal disponibilizado para a execução das atividades 
de trabalho ou mesmo de uso comum. 
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Capítulo IV 

Ações implementadas pela Famesp 
 

Este capítulo apresenta as medidas já desenvolvidas pela alta administração da Famesp. 

Essas ações envolvem a revisão de processos, fomentar e fortalecer as boas práticas e princípios 

éticos  

 
Ações Situação 

Instituiu o Comitê de Ética e Integridade Setembro/2021 

Disponibilizou o  Canal de Denúncias Setembro/2021 

Implantação da plataforma LGPD Julho/2021 

Canal requerimento Titular de Dados e ANPD Julho/2021 

Aprovação do Código de Conduta Ética Fevereiro/2018 

Contratação de Auditoria Externa Contínuo 

Site transparência Famesp Novembro/2018 

Aprovação do Regulamento de Compras Dezembro/2013 

Aprovação do Regulamento de Contratação de Recursos Humanos Abril/2019 

Contratação de plataforma específica para licitação na modalidade 

pregão eletrônico. 
Março/2013 

Regulamento para apuração de infração à norma disciplinar-
PAIND/FAMESP. 

Julho/2020 

Contratação de auditoria interna em tempo integral Outubro/2021 

Instituiu o Departamento de Compliance Abril/2022 

 
 

Medidas de Integridade sob responsabilidade da Alta Administração 
 

Ações Responsável Situação 

Aprovou o Programa de Integridade Conselho de Admininstração 21/09/2021 

Instituiu o Comitê de Ética e Integridade Conselho de Admininstração Setembro/2021 
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Processos e funções da integridade 
 
 

PROCESSOS E FUNÇÕES UNIDADE RESPONSÁVEL 

I - promoção da ética e de regras de conduta para funcionários. Compliance. 

II - promoção da transparência ativa e do acesso à informação. Diretoria Executiva. 

III - tratamento de conflitos de interesses e nepotismo. Comitê de Ética e 
Compliance. 

IV - tratamento de denúncias. 

Comitê de Ética e 

Compliance. 

V - verificação do funcionamento de controles internos e do 
cumprimento de recomendações de auditoria. Auditoria Interna. 

VI - procedimentos de responsabilização, observado o Regulamento 
para apuração de infração à norma disciplinar-PAIND/FAMESP. 

Comitê de Ética/Assessoria 
Jurídica – compete       prestar 

assessoramento. 
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Medidas já implementadas e à implementar no Programa de Integridade da Famesp 
 

AÇÕES RESPONSÁVEL COLABORADORES SITUAÇÃO/PRAZ O 

Aprovação do Programa de 
Integridade 

Conselho 
Administrativo 

 

Diretoria Executiva 

Comitê de Ética e integridade 
setembro/2021 

Regulamentar e estabelecer o fluxo 
interno de tratamento dos temas 
afetos à integridade, quais sejam: 
denúncia, conflito de interesse e 
nepotismo. 

Diretoria 
Executiva Comitê de Ética e integridade Fevereiro/22 

Regulamentar e estabelecer o fluxo 
interno de tratamento de Processo 
Administrativo Disciplinar 

Diretoria 
Executiva Assessoria jurídica Fevereiro/22 

Inserir nas Integrações, cursos com 
a temática da integridade e sobre 
proteção de dados. 

Recursos 
Humanos dos três 

núcleos da 
Famesp 

Comitê de Ética e 
integridade Fevereiro/22 

Atualização do Código de Conduta 
Ética 

Comitê de Ética e 
Integridade / 
Compliance 

Assessoria jurídica Outubro/22 

Criação de Politicas Internas Compliance Comitê de Ética e 
Integridade Outubro/22 

Revisão do Programa de Integridade Diretoria 
Executiva  

Comitê de Ética e Integridade / 
Compliance 

Contínuo (sempre que 
houver  necessidade) 
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Capítulo V 

Tratamento de Riscos a integridade da Famesp 
 

Medidas de tratamento dos riscos  priorizadas para este programa de Integridade. 

Tratamento dos riscos a integridade 

Riscos Descrição 
Tipo de 
Controle 

Controles 
Prazo Situação 

Medidas de Controle Responsável 

Conduta 
profissional 
inadequada 

Contra o 
exercício 
profissional 

Preventivo e 
Atenuante 

Realização de ações de 
capacitação 
(treinamentos, 
oficinas e palestras) 
para os servidores, 
dirigentes e 
colaboradores sobre  
ética, integridade, os 
valores da Famesp e 

Compliance 

Compliance Até dezembro 
de 2022 

Em 
execução 

Atualização do 
Código de 
Conduta Ética e 
Criação de 
Politicas Internas 

Comitê de Ética e 
Integridade / 
Compliance 

Outubro de 
2022 

Em 
execução 

Contra a 
moral e a 
ética 
profissional 

Preventivo 

Realização de ações de 
capacitação 
(treinamentos, 
oficinas e palestras) 
para os servidores, 
dirigentes e 
colaboradores sobre 
ética, integridade e os 
valores da Famesp e 
Compliance 

Compliance Até dezembro 
de 2022 

Em 
execução 
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Elaboração do 
Manual de 
orientação sobre 
ética digital 

Comitê de Ética e 
Integridade / 
Compliance  

Até dezembro 
de 2022 

Não Iniciado 

Nepotismo  Preventivo e 
Atenuante  Compliance Até dezembro de 

2022 Não Iniciado 

Conflito de 
Interesses 

Atuação de 
membros do 
comitê 

Preventivo 

Adequar as normas da 
Famesp ao Programa 
de Integridade e 
informar aos agentes 
interessados o 
regulamento vigente. 

Diretoria Executiva 
/Conselho de 
Administração 

Até dezembro 
de 2022 Não iniciado 

Preventivo 

Elaborar fluxo interno 
para análise de 
consultas sobre 
conflito de interesses 

Comitê de Ética e 
Integridade  / 
Compliance 

Até 
dezembro/22 

Em 
andamento/ 
atendido 
conforme 
padrão do 
Programa de 
trabalho da 
comissão de 
ética 

Ameaças à 
imparcialidade e 
à autonomia 
técnica 

 Preventivo e 
Atenuante 

Divulgação dos 
canais de 
atendimento e das 
atribuições da 
Comissão de Ética e 
Integridade 

Comitê de Ética e 
Integridade / 
Compliance 

Até 
Dezembro/22 

Em 
andamento/ 
atendido 
conforme 
padrão do 
Programa de 
trabalho da 
comissão de 
ética 

Uso indevido 
de autoridade 

Contra o 
exercício 
profissional 

Preventivo 

Divulgação dos 
canais de 
atendimento e das 
atribuições da 
Comissão de Ética e 
Integridade 

Comitê de Ética e 
Integridade / 
Compliance 

Abril/22 

Em 
andamento/ 
atendido 
conforme 
padrão do 
Programa de 
trabalho da 
comissão de 
ética 
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Contra a 
honra e o 
patrimônio 

Preventivo e 
Atenuante 

Realização de ações  de 
capacitação 
(treinamentos, 
oficinas e palestras) 
para os servidores, 
dirigentes e 
colaboradores sobre 
ética, integridade e os 
valores da Famesp 

Comitê de Ética e 
Integridade / 
Compliance 

Até 
Dezembro/22 

Em 
andamento/ 
atendido 
conforme 
padrão do 
Programa de 
trabalho da 
comissão de 
ética 

Intermediação 
indevida de 
interesses 
privados 

Preventivo e 
Atenuante 

Realização de ações  
de capacitação 
(treinamentos, 
oficinas e palestras) 
para os servidores, 
dirigentes e 
colaboradores sobre 
ética, integridade e os 
valores da Famesp 

Comitê de Ética e 
Integridade / 
Compliance 

Até 
Dezembro/22 

Em 
andamento/ 
atendido 
conforme 
padrão do 
Programa de 
trabalho da 
comissão de 
ética 

Riscos Descrição 
Tipo de 
Controle 

Controles 
Prazo Situação 

Medidas de Controle Responsável 

 

Concessão de 
favores e 
privilégios 
ilegais a 
pessoa 
jurídica 

Preventivo e 
Atenuante 

Elaborar fluxo interno 
para análise de 
consultas sobre 
conflito de interesses 

Comitê de Ética e 
Integridade / 
Compliance 

Até 
Dezembro/22 

Em 
andamento/ 
atendido 
conforme 
padrão do 
Programa de 
trabalho da 
comissão de 
ética 

Recebimento 
de 
presentes/vant 
agens 

Preventivo e 
Atenuante 

Realização de ações de 
capacitação 
(treinamentos, 
oficinas e palestras) 
para os empregados, 
dirigentes e 
colaboradores sobre 
ética, integridade e os 
valores da Famesp 

Comitê de Ética e 
Integridade / 
Compliance 

Até 
Dezembro/22 

Em 
andamento/ 
atendido 
conforme 
padrão do 
Programa de 
trabalho da 
comissão de 
ética 

Uso indevido 
ou 
manipulação 
de dados/ 
informações 

Divulgação ou 
uso indevido 
de dados ou 
informações 

Preventivo e 
Atenuante 

Adotar medidas que 
contemplem a 
segurança da 
informação e de 
dados gerados e/ou 
administrados pela 
Famesp 

Equipe Tecnologia 
da Informação – TI  

Até 
Dezembro/22 

Em 
andamento 
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Uso indevido 
ou 
manipulação 
de dados/ 
informações 

Alteração 
indevida de 
dados/informa 
ções 

Preventivo e 
Atenuante 

Adotar medidas que 
contemplem a 
segurança da 
informação e de 
dados gerados e/ou 
administrados pela 
Famesp 

Equipe Tecnologia 
da Informação –TI  

Até 
Dezembro/22 

Em 
andamento 

Alteração 
indevida de 
dados/informa 
ções pessoais 
de empregados 

Preventivo e 
Alternativo 

Adotar medidas que 
contemplem a 
segurança da 
informação e de 
dados gerados e/ou 
administrados pela 
Famesp 

Equipe Tecnologia 
da Informação – TI  

Até 
Dezembro/22 

Em 
andamento 

Desvio de 
pessoal ou de 
recursos 
materiais 

 Preventivo e 
Atenuante 

Realização de ações de 
capacitação 
(treinamentos, 
oficinas e palestras) 
para os empregados, 
dirigentes e 
colaboradores sobre 
ética, integridade e os 
valores da Famesp. 

Comitê de Ética e 
Integridade / 
Compliance 

Até 
Dezembro/22 

Em 
andamento/ 
atendido 
conforme 
padrão do 
Programa de 
trabalho da 
comissão de 
ética e 
integridade 
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Capítulo VI 

Estratégias de monitoramento e atualização 
 
É essencial assegurar que o Programa acompanhe as mudanças no ambiente organizacional. 
Portanto, faz-se necessária a atualização de seu conteúdo de forma periódica ou quando for 
preciso. 

 
Ações de Monitoramento do Programa de Integridade 

 
Ações de Monitoramento Responsáveis Prazo 

Avaliação sobre a execução das medidas  de 
integridade 

Comitê de Ética e Integridade / 
Compliance Trimestralmente 

Consolidação e Aplicação de questionário sobre 
percepção da Integridade da Famesp  para 
colaboradores e empregados 

Comitê de Ética e Integridade/ 
Compliance 

Janeiro 22 a 
Dezembro de 
2022 

Avaliação Anual do Programa de 
Integridade 

Comitê de Ética e Integridade/ 
Compliance Dezembro 2022 

Atualização do  Programa de Integridade 
Comitê de Ética e Integridade/ 
Compliance 

Contínuo (sempre que 
houver  necessidade) 

 
 

Matriz de Comunicações do Programa de Integridade 
 

Ação Objetivo Meio Frequência Participantes Responsáveis Produto 

Avaliação da 
execução das 
medidas de 
integridade 

Avaliar a eficácia 
das medidas de 
integridade 
definidas durante  
os processos de 
gerenciamento de 
riscos 

Pesquisa/ 
Questionário 

Trimestral 
Comitê de Ética 
e Integridade / 
Compliance 

Comitê de 
Ética e 
Integridade / 
Compliance 

Relatório 
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Aplicação e 
consolidação de 
questionário 
sobre percepção 
da Integridade 
na Famesp para 
empregados e 
colaboradores 

Verificação dos 
instrumentos de 
integridade 
existentes e o 
estabelecimento de 
um marco zero para 
implantação de 
novas ações de 
integridade 

Pesquisa/ 
Questionário  
 

No início da 
implantação 
do Programa 
de 
Integridade 

Empregados e 
colaboradores   da 
Famesp 

Comitê de 
Ética e 
Integridade / 
Compliance 

Relatório 

Divulgação dos 
eventos e 
ações 

Divulgar ações de 
capacitação e 
eventos 

cartazes em 
locais definidos 
pela Famesp 

A cada 
evento 

Empregados e 
colaboradores da 
Famesp 

Compliance Atualização 
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Capítulo VII 
 

Canais de comunicação 
 

Os canais de comunicação da Famesp estão disponíveis para tratamento de situações que 

possam configurar condutas impróprias, violação a princípios éticos, bem como irregularidades 

que representem riscos à integridade ou ao atingimento dos objetivos organizacionais e 

políticas da Fundação. 

 

Os canais de comunicação disponíveis são: 

 

a) Serviço de Atendimento ao Funcionário - SAF  
 

Canal de atendimento interno e exclusivo aos empregados, que podem se identificar ou 
não, alocado na intranet das unidades e voltado às situações administrativas 
relacionadas ao trabalho. 

 

b) Serviço de Atendimento ao Usuário  - SAU / Ouvidoria 
 

Integrado à rede de Ouvidorias do SUS o Serviço de Atendimento ao Usuário oferece uma 
escuta qualificada para acolher a sua manifestação sobre todo atendimento na unidade 
(solicitações, reclamações, denúncias, elogios e sugestões). 

 

O serviço possui atendimento pessoal nas unidades e pelos e-mails abaixo: 
 

sau.heb@famesp.org.br 

sau.lucybotucatu@famesp.org.br 

sau.msi@famesp.org.br 

sau.amebauru@famesp.org.br 

sau.ameitape@famesp.org.br 

sau.ametupa@famesp.org.br 

sau.hb@famesp.org.br 

mailto:sau.heb@famesp.org.br
mailto:sau.lucybotucatu@famesp.org.br
mailto:sau.msi@famesp.org.br
mailto:sau.amebauru@famesp.org.br
mailto:sau.ameitape@famesp.org.br
mailto:sau.ametupa@famesp.org.br
mailto:sau.hb@famesp.org.br
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c) Canal de Denúncias 
 

 

Canal que permite ao denunciante registrar de forma anônima ou não, situações como 
corrupção, suborno, fraude, assédio sexual, assédio moral, conflito de interesse, entre 
outros, preservando o sigilo da identidade do denunciante e das informações enviadas. 

 

Disponível em: https://www.famesp.org.br/realizar-denuncia/ 

 

 
• Denúncia ou representação de infração ao Código de Ética da Famesp –– Site: 

www.famesp.org.br – email: etica@famesp.org.br 
 

• Dúvida ou consulta relacionada à conduta ética de empregado– Comitê de Ética e 
Integridade – email: etica@famesp.org.br 
 

• Informações,  transparência, contatos, requerimentos do Titular de Dados e da 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados -  Site: www.famesp.org.br 

  

https://www.famesp.org.br/realizar-denuncia/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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REFERÊNCIAS 

 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/etica-e-integridade/programa-de-integridade/planos-de-
integridade/arquivos/cnpq-plano-de-integridade.pdf 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/etica-e-integridade/programa-de-integridade/planos-
de-integridade/arquivos/ms_ministerio-da-saude.pdf 

https://www.legiscompliance.com.br/images/pdf/manual_implementacao_programa_integrida
de.pdf 

https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/5254/1/Plano_de_Integridade_Enap.pdf 
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about:blank
about:blank
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