
INTRODUÇÃO

A Fundação São Paulo está comprometida em 
conduzir as atividades em estrito cumprimento 
da legislação aplicável, incluindo legislações 
anticorrupção, em especial a Lei n° 12.846/2013, 
que dispõe sobre a responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 
prática de atos contra a administração pública, 
nacional ou estrangeira (“Lei Anticorrupção”) e o 
Decreto n° 8.420/2015, que regulamenta a Lei 
Anticorrupção, assim como demais normas que 
regem o relacionamento com a Administração 
Pública. 

A Fundação São Paulo, em todas as suas áreas 
de atuação, não tolera práticas de fraude, 
corrupção ou atos lesivos de qualquer natureza. 
Nesse sentido, vem tratando a temática 
relacionada ao Programa de Integridade com 
seriedade e comprometimento, promovendo e 
fiscalizando o cumprimento das normas no 
desenvolvimento das atividades, com foco em 
condutas éticas e morais, bem como nos 
princípios de integridade, honestidade e 
responsabilidade.

A Política Anticorrupção da Fundação São Paulo 
estabelece diretrizes que devem pautar as 
atividades da Instituição e de todos os seus 
colaboradores no combate à todas as formas de 
corrupção, trazendo uma visão clara e objetiva de 
que qualquer ato de corrupção é intolerável pela 
Instituição.

Somam-se à observância e à aplicabilidade desta 
Política, as regras estabelecidas pelo Programa 
de Integridade e pelo Código de Ética e Conduta 
da Fundação São Paulo, os quais devem ser lidos 
de forma conjunta para a efetiva compreensão. 

Todo e qualquer descumprimento às diretrizes 
desta Política deve ser reportado ao Setor de 

Integridade, que também esclarecerá dúvidas 
sobre as disposições nos documentos que 
compõe o Programa de Integridade.

OBJETIVO E APLICABILIDADE

Esta Política tem por objetivo estabelecer 
diretrizes, premissas e compromissos para 
orientação do relacionamento da Fundação São 
Paulo e suas mantidas/unidades, com 
representantes, em qualquer esfera, de entes 
públicos e/ou entes privados, nacionais e/ou 
estrangeiros, sendo dirigida e aplicada a todos os 
técnicos administrativos, docentes, profissionais 
da área de saúde, terceirizados, consultores, 
temporários, fornecedores, prestadores de 
serviço e agentes intermediários, doravante 
denominados em conjunto de “Colaboradores”, 
incluída a Alta Administração, bem como a todos 
aqueles que mantenham vínculo com a Fundação 
São Paulo.  

Neste sentido, a Fundação São Paulo 
compromete-se a exigir a inclusão de cláusula 
anticorrupção e lavagem de dinheiro em todas as 
suas contratações com quaisquer entes públicos 
e/ou privados, nacionais e/ou estrangeiros, com 
cláusulas específicas de responsabilização para 
com atos de corrupção ou outros ilícitos similares 
que venham a ser praticados pela contraparte 
e/ou a Fundação São Paulo, no âmbito de seus 
inter-relacionamentos comerciais e/ou 
institucionais. Na sua impossibilidade, a 
contratação vale como aceite tácito da cláusula 
anticorrupção da Fundação São Paulo.
Esta Política corrobora as diretrizes do Programa 

de Integridade e do Código de Ética e Conduta da 
Fundação São Paulo, compondo um conjunto de 
normativos devem ser seguidos todos os 
Colaboradores, de qualquer nível hierárquico, 
agentes intermediários e outros parceiros de 
negócio, a fim de prevenir, mitigar e remediar os 
riscos de corrupção. 

DEFINIÇÕES

Para fins desta Política, aplicam-se as seguintes 
definições:

I. Administração Pública: é o conjunto de 
agentes, serviços e órgãos instituídos pelo 
Estado com o objetivo de fazer a gestão de 
setores de uma sociedade e atuar em favor do 
interesse público. A administração pública pode 
ser direta, sendo neste caso desempenhada 
pelos Poderes da União, pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios. A administração pública 
indireta é constituída por autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e outras.

II. Agentes Públicos: são pessoas que exercem 
uma função no Estado, ainda que 
transitoriamente e/ou sem remuneração, por 
eleição, nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 
mandato, cargo, emprego ou função.  

III. Alta Administração: representa o corpo dos 
dirigentes máximos da Fundação São Paulo, 
conforme seu Estatuto, incluindo seus Conselhos, 
seus Secretários Executivos e Procuradores. 

IV. Atos Lesivos: conforme elencados no art. 5° 
da Lei Anticorrupção, mas não exaustivamente, 
são atos que atentem contra o patrimônio público 
nacional ou estrangeiro, contra princípios da 
administração pública ou contra os 
compromissos internacionais assumidos pelo 
Brasil. Nesta Política os Atos Lesivos estão 
reproduzidos no item que trata sobre o 

relacionamento com Poderes Públicos 
Concedentes e Agentes Públicos.

V. Caixa Dois: recursos financeiros não 
contabilizados e não declarados aos órgãos de 
fiscalização competentes.

VI.  Contratos Fictícios: contratos realizados em 
regime de “proforma”, ideologicamente falsos, 
sem a efetiva prestação dos serviços contratados 
ou a entrega dos bens correspondentes.

VII. Corrupção: consiste no ato ou efeito de 
corromper ou de se deixar corromper, mediante 

prática de comportamento desonesto, 
fraudulento ou ilegal que implica na obtenção de 
vantagem ou benefício de qualquer natureza 
(dinheiro, valores, serviços ou bens) em benefício 
próprio ou de terceiros, neles incluindo a propina e 
o suborno. Os atos de corrupção se identificam 
como uma promessa ou recompensa em troca 
de um comportamento que favorece os 
interesses do corruptor. 

VIII. Erário ou Patrimônio Público: conjunto de 
bens, recursos financeiros e direitos públicos, 
pertencentes a todos os cidadãos e geridos pelo 
Estado. 

IX. Facilitações de Relacionamento: 
pagamentos, geralmente de pequeno valor, com 
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Presentation

Fundação São Paulo, formed and informed by the 
principles of the Catholic faith and Sponsor of the 
Pontifical Catholic University of São Paulo and the 
Assunção University Center, was established on 
October 10, 1945, and is presided over by Cardinal 
Odilo Pedro Scherer, Metropolitan Archbishop of 
São Paulo.

Considering its commitment and responsibility to 
comply with the legislation as well as to promote a 
righteous performance to its internal and external 
public, Fundação São Paulo consolidates, through 
the present instrument, its Integrity Program.

Fundação São Paulo’s Integrity Program establishes 
a set of integrity and compliance mechanisms, 
focusing on continuous actions to prevent, detect, 
and correct irregularities, fraud, and corruption 
against this institution and the public administration. 
To this end, this Integrity Program relies on the 
support and engagement of Senior Management, 
collaborators, partners, and third parties in order to 
create a sound and ethical corporate environment 
for all.

This instrument was developed in line with the 
Brazilian Law, especially in accordance with the 
anti-corruption measures established by Law n° 
12,846/2013 and Decree n° 8,420/2015, as well as 
in compliance with the technical guidelines of the 
Office of the Comptroller General – CGU, published 
through specific booklets available at its electronic 
address, particularly the “Integrity Program - 
Guidelines for Legal Entities” document.

Scope

Fundação São Paulo’s Integrity Program applies 
to all collaborators of the Sponsor, its beneficiaries 
and supplementary units, to all levels and members 
of the organization, suppliers and other contracts, 

and all those who may represent the institution in 
dealing with public and private actors.

All activities, operations, and actions in the 
Institutional framework are subject to the Integrity 
Program, which should guide, together with 
the Code of Ethics and Conduct, the internal 
procedures, other policies, and Institutional 
normative and formalized processes. 

Integrity Program Objectives and 
Guidelines 

Fundação São Paulo aims to ensure that it performs 
according to the highest standards of integrity and 
transparency in all its activities, also aiming at 
the commitment to building honest relationships 
with students, patients, collaborators, suppliers, 
government agencies, and society in general. Thus, 
the Integrity Program encourages the adoption of 
measures to ensure compliance with institutional 
commitments.

In addition, this Integrity Program encompasses 
Compliance mechanisms aligned with the 
commitment to continuous improvement, seeking 
to promote and ensure activities in accordance 
with the laws, regulations, and internal policies of 
the Institution, constantly elaborating and adjusting 
the procedures and controls for risk mitigation.

It should be noted that respect, transparency in 
activities and communications, effectiveness, 
economic, social, and environmental responsibility 
are paramount during the observance of internal 
rules and those provided by the legal system, 
to achieve conformity with institutional ethical 
standards and strengthen the culture of integrity 
and Compliance of which all collaborators must 
be part. 
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Esta Política corrobora as diretrizes do Programa 

de Integridade e do Código de Ética e Conduta da 
Fundação São Paulo, compondo um conjunto de 
normativos devem ser seguidos todos os 
Colaboradores, de qualquer nível hierárquico, 
agentes intermediários e outros parceiros de 
negócio, a fim de prevenir, mitigar e remediar os 
riscos de corrupção. 

DEFINIÇÕES

Para fins desta Política, aplicam-se as seguintes 
definições:

I. Administração Pública: é o conjunto de 
agentes, serviços e órgãos instituídos pelo 
Estado com o objetivo de fazer a gestão de 
setores de uma sociedade e atuar em favor do 
interesse público. A administração pública pode 
ser direta, sendo neste caso desempenhada 
pelos Poderes da União, pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios. A administração pública 
indireta é constituída por autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e outras.

II. Agentes Públicos: são pessoas que exercem 
uma função no Estado, ainda que 
transitoriamente e/ou sem remuneração, por 
eleição, nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 
mandato, cargo, emprego ou função.  

III. Alta Administração: representa o corpo dos 
dirigentes máximos da Fundação São Paulo, 
conforme seu Estatuto, incluindo seus Conselhos, 
seus Secretários Executivos e Procuradores. 

IV. Atos Lesivos: conforme elencados no art. 5° 
da Lei Anticorrupção, mas não exaustivamente, 
são atos que atentem contra o patrimônio público 
nacional ou estrangeiro, contra princípios da 
administração pública ou contra os 
compromissos internacionais assumidos pelo 
Brasil. Nesta Política os Atos Lesivos estão 
reproduzidos no item que trata sobre o 

relacionamento com Poderes Públicos 
Concedentes e Agentes Públicos.

V. Caixa Dois: recursos financeiros não 
contabilizados e não declarados aos órgãos de 
fiscalização competentes.

VI.  Contratos Fictícios: contratos realizados em 
regime de “proforma”, ideologicamente falsos, 
sem a efetiva prestação dos serviços contratados 
ou a entrega dos bens correspondentes.

VII. Corrupção: consiste no ato ou efeito de 
corromper ou de se deixar corromper, mediante 

prática de comportamento desonesto, 
fraudulento ou ilegal que implica na obtenção de 
vantagem ou benefício de qualquer natureza 
(dinheiro, valores, serviços ou bens) em benefício 
próprio ou de terceiros, neles incluindo a propina e 
o suborno. Os atos de corrupção se identificam 
como uma promessa ou recompensa em troca 
de um comportamento que favorece os 
interesses do corruptor. 

VIII. Erário ou Patrimônio Público: conjunto de 
bens, recursos financeiros e direitos públicos, 
pertencentes a todos os cidadãos e geridos pelo 
Estado. 

IX. Facilitações de Relacionamento: 
pagamentos, geralmente de pequeno valor, com 
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The guidelines of this Integrity Program are:

a) Promote a culture of compliance and integrity;
 
b) Disseminate the essence of corporate 
performance based on respect and principles 
of transparency, effectiveness, and economic, 
social, and environmental responsibility in the 
Institution’s activities and communications;

c) To enhance the constant compliance with 
internal rules and those provided in the legal 
system; 

d) Encourage risk culture in order to mitigate 
institutional and operational risks through 
prevention, detection, and correction; 

e) Disseminate the culture of adopting best 
practices according to the highest standards;

f) To promote the formalization and endorse 
the constant updating of internal policies and 
procedures by all people linked to Fundação 
São Paulo; 

g) Consolidate all Compliance initiatives.

Integrity Program Cornerstones

I. Senior Management Commitment and Support:
 
The support and recognition of Fundação São 
Paulo’s Senior Management are indispensable 
and permanent conditions for the effective 
implementation of the Integrity Program, which 
aims at the dissemination of a culture of compliance, 
integrity, ethics, and respect for internal rules and 
legislation. In this sense, Fundação São Paulo’s 
Senior Management is committed to promoting 
the constant development of the Integrity 
Program, providing the necessary resources for 
the implementation and creation of the essential 
structures, including budgetary, material, and 
human resources for the effective enforcement, 
compliance, and execution of the Program in the 
day to day of the Institution.

For the purposes of this Program, Fundação São 
Paulo’s “Senior Management” is composed of 
the Superior Council, together with the Executive 
Secretariat and Prosecutors. The competencies of 
development, guidance, monitoring and compliance 
of this Integrity Program in the scope of the activities 
of Fundação São Paulo are established as follows:

Superior Council: is the highest bureau of deliberation, 
guidance, and administration of Fundação São Paulo, 
and it is responsible for the determination of this 
Program and the Superior Instance which ratifies it.
 
Executive Secretariat and Prosecutors: linked to 
the direct administration of Fundação São Paulo, 
exercising in its name the powers delegated by the 
President of the Superior Council of Fundação São 
Paulo. Among its responsibilities are the association 
with the Integrity Department and the responsibility 
for the effectiveness, approval, and supervision of the 
Integrity Program at the Sponsor, its beneficiaries, 
and supplementary units.

Improvement of the 
Management Environment

Risk Assessment
Monitoring and

Remediation
Measures

Communication 
and Training

Structuring of
Policies and
Procedures

Quality
Efficiency

Figure 1 – Structure of the Integrity Program
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que venham a ser praticados pela contraparte 
e/ou a Fundação São Paulo, no âmbito de seus 
inter-relacionamentos comerciais e/ou 
institucionais. Na sua impossibilidade, a 
contratação vale como aceite tácito da cláusula 
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Figure 2 – Integrity Program Cornerstones

II. Integrity Plan Responsible Body:
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anticorrupção, em especial a Lei n° 12.846/2013, 
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regem o relacionamento com a Administração 
Pública. 

A Fundação São Paulo, em todas as suas áreas 
de atuação, não tolera práticas de fraude, 
corrupção ou atos lesivos de qualquer natureza. 
Nesse sentido, vem tratando a temática 
relacionada ao Programa de Integridade com 
seriedade e comprometimento, promovendo e 
fiscalizando o cumprimento das normas no 
desenvolvimento das atividades, com foco em 
condutas éticas e morais, bem como nos 
princípios de integridade, honestidade e 
responsabilidade.

A Política Anticorrupção da Fundação São Paulo 
estabelece diretrizes que devem pautar as 
atividades da Instituição e de todos os seus 
colaboradores no combate à todas as formas de 
corrupção, trazendo uma visão clara e objetiva de 
que qualquer ato de corrupção é intolerável pela 
Instituição.

Somam-se à observância e à aplicabilidade desta 
Política, as regras estabelecidas pelo Programa 
de Integridade e pelo Código de Ética e Conduta 
da Fundação São Paulo, os quais devem ser lidos 
de forma conjunta para a efetiva compreensão. 

Todo e qualquer descumprimento às diretrizes 
desta Política deve ser reportado ao Setor de 

Integridade, que também esclarecerá dúvidas 
sobre as disposições nos documentos que 
compõe o Programa de Integridade.

OBJETIVO E APLICABILIDADE

Esta Política tem por objetivo estabelecer 
diretrizes, premissas e compromissos para 
orientação do relacionamento da Fundação São 
Paulo e suas mantidas/unidades, com 
representantes, em qualquer esfera, de entes 
públicos e/ou entes privados, nacionais e/ou 
estrangeiros, sendo dirigida e aplicada a todos os 
técnicos administrativos, docentes, profissionais 
da área de saúde, terceirizados, consultores, 
temporários, fornecedores, prestadores de 
serviço e agentes intermediários, doravante 
denominados em conjunto de “Colaboradores”, 
incluída a Alta Administração, bem como a todos 
aqueles que mantenham vínculo com a Fundação 
São Paulo.  

Neste sentido, a Fundação São Paulo 
compromete-se a exigir a inclusão de cláusula 
anticorrupção e lavagem de dinheiro em todas as 
suas contratações com quaisquer entes públicos 
e/ou privados, nacionais e/ou estrangeiros, com 
cláusulas específicas de responsabilização para 
com atos de corrupção ou outros ilícitos similares 
que venham a ser praticados pela contraparte 
e/ou a Fundação São Paulo, no âmbito de seus 
inter-relacionamentos comerciais e/ou 
institucionais. Na sua impossibilidade, a 
contratação vale como aceite tácito da cláusula 
anticorrupção da Fundação São Paulo.
Esta Política corrobora as diretrizes do Programa 

de Integridade e do Código de Ética e Conduta da 
Fundação São Paulo, compondo um conjunto de 
normativos devem ser seguidos todos os 
Colaboradores, de qualquer nível hierárquico, 
agentes intermediários e outros parceiros de 
negócio, a fim de prevenir, mitigar e remediar os 
riscos de corrupção. 

DEFINIÇÕES

Para fins desta Política, aplicam-se as seguintes 
definições:

I. Administração Pública: é o conjunto de 
agentes, serviços e órgãos instituídos pelo 
Estado com o objetivo de fazer a gestão de 
setores de uma sociedade e atuar em favor do 
interesse público. A administração pública pode 
ser direta, sendo neste caso desempenhada 
pelos Poderes da União, pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios. A administração pública 
indireta é constituída por autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e outras.

II. Agentes Públicos: são pessoas que exercem 
uma função no Estado, ainda que 
transitoriamente e/ou sem remuneração, por 
eleição, nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 
mandato, cargo, emprego ou função.  

III. Alta Administração: representa o corpo dos 
dirigentes máximos da Fundação São Paulo, 
conforme seu Estatuto, incluindo seus Conselhos, 
seus Secretários Executivos e Procuradores. 

IV. Atos Lesivos: conforme elencados no art. 5° 
da Lei Anticorrupção, mas não exaustivamente, 
são atos que atentem contra o patrimônio público 
nacional ou estrangeiro, contra princípios da 
administração pública ou contra os 
compromissos internacionais assumidos pelo 
Brasil. Nesta Política os Atos Lesivos estão 
reproduzidos no item que trata sobre o 

relacionamento com Poderes Públicos 
Concedentes e Agentes Públicos.

V. Caixa Dois: recursos financeiros não 
contabilizados e não declarados aos órgãos de 
fiscalização competentes.

VI.  Contratos Fictícios: contratos realizados em 
regime de “proforma”, ideologicamente falsos, 
sem a efetiva prestação dos serviços contratados 
ou a entrega dos bens correspondentes.

VII. Corrupção: consiste no ato ou efeito de 
corromper ou de se deixar corromper, mediante 

prática de comportamento desonesto, 
fraudulento ou ilegal que implica na obtenção de 
vantagem ou benefício de qualquer natureza 
(dinheiro, valores, serviços ou bens) em benefício 
próprio ou de terceiros, neles incluindo a propina e 
o suborno. Os atos de corrupção se identificam 
como uma promessa ou recompensa em troca 
de um comportamento que favorece os 
interesses do corruptor. 

VIII. Erário ou Patrimônio Público: conjunto de 
bens, recursos financeiros e direitos públicos, 
pertencentes a todos os cidadãos e geridos pelo 
Estado. 

IX. Facilitações de Relacionamento: 
pagamentos, geralmente de pequeno valor, com 
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• Monitoring the Integrity 
Program’s effectiveness
• Indicators’ assessments
and results
• Corrective measures
• Check compliance with the 
Code of Ethics

• Risk identification
• Training and communication

• Establishment of policies
and procedures

• Preventive measures

• Improvement of
internal controls

• Review of existing procedures
• Auditing

• Policies improvement
• Traceability

• Reporting channel

• Communication channel
• Integrity check
• Performance indicators
• Record of occurrence and 
non-conformance
• Review of the Activity Process

Assess Prevent

Monitoring Detect

Integrity Department

Figure 3 - Activities of the Responsible Body

III. Risk Assessment:
 
Fundação São Paulo seeks to prevent any irregular 
action, working to mitigate integrity, compliance, 
and operational risks, which may cause damage, 
illegality, fraud, corruption, harmful acts, or undue 
advantage in its internal and operational institutional 
relationship with public or private entities. 

Therefore, the Integrity Program establishes a risk 
assessment performed by three lines of defense 
defined in a Risk Management Program to ensure 
operational compliance and the reporting control 
failures and inadequate processes.

According to what was defined above, the control 
of the processes must be performed constantly by 
the first line of defense, as well as the evaluation 
of the exposure to the risks, being each area, in the 
person of its Manager, responsible for controlling 

the risks inherent to its activities. The second line 
of defense aims to promote the implementation 
of internal controls and periodic monitoring of risk 
management practices, carried out by the first 
line, establishing goals for the implementation 
of internal controls. Therefore, the third line of 
defense is responsible for assessing, broadly 
and independently, the operationalization and 
adequacy of internal controls, with an audit function, 
evaluating the effectiveness of the Institution’s risk 
management and procedures executed by both 
the first and second lines of defense, including 
their effectiveness. Consequently, the Institution’s 
Senior Management should be informed in 
accordance with the established reporting lines in 
order to be aware of the risks to which it is exposed.
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V. Caixa Dois: recursos financeiros não 
contabilizados e não declarados aos órgãos de 
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pertencentes a todos os cidadãos e geridos pelo 
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IV. Instruments of Conformity:
 
The Integrity Program watches over the compliance 
with institutional policies, as well as the attendance 
of all regulations and procedures that formalize the 
standards of performance and conduct expected 
from all collaborators and, where applicable, from 
other parties involved in internal and external 
institutional relations. 

Therefore, the operational and conduct rules 
established by the following instruments issued 
under the administration of Fundação São Paulo 
are added to this Program:

a) Fundação São Paulo’s Code of Ethics and 
Conduct: establishes the guidelines of conduct, 
principles, and ethical norms of activity of 
collaborators in harmony with their mission in the 
areas of education, health, and care. 
Available at: 
https://www.pucsp.br/fundasp/a_fundacao/
codigo-de-etica-e-conduta.html

b) Internal Rules and Ethical Conduct of Fundação 
São Paulo’s Executive Secretariat: establishes 
powers for the Executive Secretaries of Fundação 
São Paulo to represent, administer, and run the 
institution, including commitments to transparency 
in the performance of their duties and compliance 
with ethical principles. 
Available at: 
https://www.pucsp.br/fundasp/publicacoes/
regimento.html

c) Hospital Santa Lucinda’s Code of Ethics: guides 
the actions of its Collaborators and explains 
their social posture in the face of the internal and 
external community. 
Available at: 
http://www.santalucinda.com.br/downloads/
codigo_de_etica.pdf

d) Fundação São Paulo’s Executive Secretariat 
Act nº 06/2018: creates, under the determination 
of Fundação São Paulo’s Superior Council, the 
Integrity Department. 
Available at:
https://www.pucsp.br/fundasp/downloads/Ato-
SE-6-2018.pdf

e) Integrity Department’s Operational Internal 
Rules: sets objectives, parameters, and guidelines 
for the Integrity Department.  
Available at:
https://www.pucsp.br/fundasp/publicacoes/
arquivos/2019/ato-10_2019_03042019_144223.pdf

f) Anti-Corruption Policy: establishes the guidelines 
for the exercise of functions and/or activities of 
institutional and/or commercial relationships 
of Fundação São Paulo’s collaborators, acting 
on behalf of FUNDASP or its beneficiaries/
supplementary units, and having third parties or 
public agents as counterparty.  
Available at: 
https://www.pucsp.br/fundasp/a_fundacao/
setor_integridade.html 

g) Internal Rules of the Ombudsman’s Office 
of Fundação São Paulo: aligned with Law 
n° 12,846/2013, it governs the action of the 
Ombudsman’s Office of Fundação São Paulo, 
which is a channel for reporting acts and irregular 
facts, illegal and inconsistent with the practices 
and policies of Fundação São Paulo and the 
current legislation, especially, but not limited to, 
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anticorrupção, em especial a Lei n° 12.846/2013, 
que dispõe sobre a responsabilização 
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regem o relacionamento com a Administração 
Pública. 
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de atuação, não tolera práticas de fraude, 
corrupção ou atos lesivos de qualquer natureza. 
Nesse sentido, vem tratando a temática 
relacionada ao Programa de Integridade com 
seriedade e comprometimento, promovendo e 
fiscalizando o cumprimento das normas no 
desenvolvimento das atividades, com foco em 
condutas éticas e morais, bem como nos 
princípios de integridade, honestidade e 
responsabilidade.

A Política Anticorrupção da Fundação São Paulo 
estabelece diretrizes que devem pautar as 
atividades da Instituição e de todos os seus 
colaboradores no combate à todas as formas de 
corrupção, trazendo uma visão clara e objetiva de 
que qualquer ato de corrupção é intolerável pela 
Instituição.

Somam-se à observância e à aplicabilidade desta 
Política, as regras estabelecidas pelo Programa 
de Integridade e pelo Código de Ética e Conduta 
da Fundação São Paulo, os quais devem ser lidos 
de forma conjunta para a efetiva compreensão. 

Todo e qualquer descumprimento às diretrizes 
desta Política deve ser reportado ao Setor de 

Integridade, que também esclarecerá dúvidas 
sobre as disposições nos documentos que 
compõe o Programa de Integridade.

OBJETIVO E APLICABILIDADE

Esta Política tem por objetivo estabelecer 
diretrizes, premissas e compromissos para 
orientação do relacionamento da Fundação São 
Paulo e suas mantidas/unidades, com 
representantes, em qualquer esfera, de entes 
públicos e/ou entes privados, nacionais e/ou 
estrangeiros, sendo dirigida e aplicada a todos os 
técnicos administrativos, docentes, profissionais 
da área de saúde, terceirizados, consultores, 
temporários, fornecedores, prestadores de 
serviço e agentes intermediários, doravante 
denominados em conjunto de “Colaboradores”, 
incluída a Alta Administração, bem como a todos 
aqueles que mantenham vínculo com a Fundação 
São Paulo.  

Neste sentido, a Fundação São Paulo 
compromete-se a exigir a inclusão de cláusula 
anticorrupção e lavagem de dinheiro em todas as 
suas contratações com quaisquer entes públicos 
e/ou privados, nacionais e/ou estrangeiros, com 
cláusulas específicas de responsabilização para 
com atos de corrupção ou outros ilícitos similares 
que venham a ser praticados pela contraparte 
e/ou a Fundação São Paulo, no âmbito de seus 
inter-relacionamentos comerciais e/ou 
institucionais. Na sua impossibilidade, a 
contratação vale como aceite tácito da cláusula 
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Estado com o objetivo de fazer a gestão de 
setores de uma sociedade e atuar em favor do 
interesse público. A administração pública pode 
ser direta, sendo neste caso desempenhada 
pelos Poderes da União, pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios. A administração pública 
indireta é constituída por autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e outras.

II. Agentes Públicos: são pessoas que exercem 
uma função no Estado, ainda que 
transitoriamente e/ou sem remuneração, por 
eleição, nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 
mandato, cargo, emprego ou função.  

III. Alta Administração: representa o corpo dos 
dirigentes máximos da Fundação São Paulo, 
conforme seu Estatuto, incluindo seus Conselhos, 
seus Secretários Executivos e Procuradores. 

IV. Atos Lesivos: conforme elencados no art. 5° 
da Lei Anticorrupção, mas não exaustivamente, 
são atos que atentem contra o patrimônio público 
nacional ou estrangeiro, contra princípios da 
administração pública ou contra os 
compromissos internacionais assumidos pelo 
Brasil. Nesta Política os Atos Lesivos estão 
reproduzidos no item que trata sobre o 

relacionamento com Poderes Públicos 
Concedentes e Agentes Públicos.

V. Caixa Dois: recursos financeiros não 
contabilizados e não declarados aos órgãos de 
fiscalização competentes.

VI.  Contratos Fictícios: contratos realizados em 
regime de “proforma”, ideologicamente falsos, 
sem a efetiva prestação dos serviços contratados 
ou a entrega dos bens correspondentes.

VII. Corrupção: consiste no ato ou efeito de 
corromper ou de se deixar corromper, mediante 

prática de comportamento desonesto, 
fraudulento ou ilegal que implica na obtenção de 
vantagem ou benefício de qualquer natureza 
(dinheiro, valores, serviços ou bens) em benefício 
próprio ou de terceiros, neles incluindo a propina e 
o suborno. Os atos de corrupção se identificam 
como uma promessa ou recompensa em troca 
de um comportamento que favorece os 
interesses do corruptor. 

VIII. Erário ou Patrimônio Público: conjunto de 
bens, recursos financeiros e direitos públicos, 
pertencentes a todos os cidadãos e geridos pelo 
Estado. 

IX. Facilitações de Relacionamento: 
pagamentos, geralmente de pequeno valor, com 
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those that involve negotiation and agreements 
with public administration bodies, directly and 
indirectly. 
Available at: 
https://www.pucsp.br/fundasp/publicacoes/
arquivos/2014/Ato-Secr-Executiva-05-2014.pdf

h) Fundação São Paulo’s Regulation of Purchase 
of Goods and Contracting of Works and Services: 
establishes rules for the acquisition of goods, works, 
and services, and the transparency of processes. 
Available at: 
https://www.pucsp.br/fundasp/publicacoes/
atos_secretaria_executiva.html

i) Information Security Policy: establishes security 
guidelines for the protection of “information”, 
ensuring its integrity, among other requirements. 
Among the established guidelines, there are 
inappropriate or illicit actions in the use of the 
institution’s information technology resources. 
Available at:
https://www.pucsp.br/fundasp/publicacoes/
arquivos/2015/Ato-Secretaria-Executiva-n2-2015.pdf

V. Monitoring of Adherence, Communications, 
and Training:

It is up to the Integrity Department, together with 
the respective managers and administrators of 
Fundação São Paulo, to monitor the compliance 
and effectiveness of this Integrity Program and, 
glimpsing opportunities for improvement or the 
creation of policies, rules, and processes, to carry out 
the respective propositions for internal processing 
and approval.

As a way to disseminate good practices by 
empowering its collaborators, Fundação São Paulo, 
through the Integrity Department and together 
with the Human Resources Division, will promote 
periodic training, events, and lectures aiming to 
explain, disseminate and increase the awareness 

and education process of its collaborators and 
third parties on the content and practical aspects 
of the guidelines and parameters of this Integrity 
Program and other related documents. The Integrity 
Department will produce materials and instructive 
campaigns on ethics and integrity, such as booklets, 
posters, emails, and others. 

The Integrity Program also predicts a continuous 
cycle of analyses for possible updates of the 
Institution’s normative documents, to be promoted 
annually by the Integrity Department to ensure the 
constant review and uniformity of the regulation and 
all activities processes. 

In promoting improvements, advances, and progress, 
the Integrity Department, as well as the Manager of 
each area, will be guided by the following: 

a) Plan: develop a plan with clear and enforceable 
measures;

b) Implementation: implement and disseminate 
the plan;
 
c) Checking: conducting a critical analysis of 
the plan’s results; and 

d) Action: if necessary, make adjustments and 
document the new operational standard.

Of the Reporting Channel 

The Integrity Program provides essential guidelines so 
that all collaborators and third parties are committed 
to abiding by the Institution’s laws, policies, regulations, 
and procedures. Those collaborators who identify or 
suspect any risky situation or actions in disagreement 
with the current legislation, internal rules and policies 
have the obligation and responsibility to report the 
fact to their immediate superior or, alternatively, to 
the Integrity Department, or the Ombudsman’s Office 
of Fundação São Paulo, as predicted and guided by 
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Fundação São Paulo’s Code of Ethics and Conduct 
and its Anti-Corruption Policy. Any third party and/or 
interested party may carry out the report or complaint 
through the public channels. It is noteworthy that 
reports should be formalized, and anonymous 
complaints will be admitted.

Fundação São Paulo provides the following 
communication channels to report any 
irregularities and complaints, as well as to clarify 
doubts about this Program:

The secrecy and confidentiality of 
communications shall be ensured in order 
to protect the communicating party from 
possible attempts of retaliation or persecution 
by restricting the content to the members of 
the departments in which the complaint is filed, 
which shall act with confidentiality and diligence.
 
All reports and/or complaints brought to the 
attention of the Managers of the areas, the 
Integrity Department, and/or the Ombudsman’s 
Office should be assessed/investigated with 
due diligence and detailing the conduct and 
occurrences, by investigating the facts so that the 
corrective measures and adjustments are adopted, 
and possible culprits are punished, in accordance 
with the applicable disciplinary measures, under 

the norms and policies of Fundação São Paulo, as 
well as compliant with the legislation.

Of Disciplinary Measures

The Integrity Program foresees, among its 
objectives, the investigation and rebuttal of all ethical 
and disciplinary irregularities and also reinforces the 
importance of standards of conduct, maintenance 
of integrity, transparency, and the culture of acting 
under the laws and regulations in the conducting of 
activities at Fundação São Paulo. 
In this way, if irregular conduct and actions, 
violations of internal rules, or external requirements 
are identified, disciplinary measures must be taken. 
Disciplinary measures may be applied to any 
member of Fundação São Paulo, and abiding by 
the Labor Legislation, being gradually proportional 
to the severity of the conduct, in conformity with 
each irregularity.

a) Verbal warning; 
b) Written warning; 
c) Suspension; and 
d) Termination, for cause or not.

Of Final Provisions 

Each collaborator is responsible for ensuring 
compliance with all obligations related to 
their function activities, including identifying, 
managing the situation, and reporting any 
breach of compliance. Everyone must obey the 
internal laws and rules of the Institution. Lack 
of knowledge of an obligation is not a defense 
against misconduct. 

The foundations that establish this Integrity 
Program demonstrate the unequivocal 
commitment of Fundação São Paulo’s Senior 

• Integrity Department
E-mail: integridade@fundasp.org.br
Phone number: +55 (11) 3670-3361

• Ombudsman’s Office of Fundação São Paulo 
Website: http://www.fundasp.org.br/ouvidoria 
(possibility for anonymous complaints)
E-mail: ouvidoriafundasp@fundasp.org.br
Phone number: +55 (11) 3670-3355
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Management to the principles of integrity, ethics, 
transparency, justice, equity, and accountability.

It is of the Integrity Department’s competence to 
update and improve this Program, having it been 
submitted and approved by Fundação São Paulo’s 
Executive Secretariat on this date.

Send questions and/or suggestions about this 
Integrity Program to the email: integridade@
fundasp.org.br

São Paulo, September 27, 2019

Fundação São Paulo’s Executive Secretariat
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conduzir as atividades em estrito cumprimento 
da legislação aplicável, incluindo legislações 
anticorrupção, em especial a Lei n° 12.846/2013, 
que dispõe sobre a responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 
prática de atos contra a administração pública, 
nacional ou estrangeira (“Lei Anticorrupção”) e o 
Decreto n° 8.420/2015, que regulamenta a Lei 
Anticorrupção, assim como demais normas que 
regem o relacionamento com a Administração 
Pública. 

A Fundação São Paulo, em todas as suas áreas 
de atuação, não tolera práticas de fraude, 
corrupção ou atos lesivos de qualquer natureza. 
Nesse sentido, vem tratando a temática 
relacionada ao Programa de Integridade com 
seriedade e comprometimento, promovendo e 
fiscalizando o cumprimento das normas no 
desenvolvimento das atividades, com foco em 
condutas éticas e morais, bem como nos 
princípios de integridade, honestidade e 
responsabilidade.

A Política Anticorrupção da Fundação São Paulo 
estabelece diretrizes que devem pautar as 
atividades da Instituição e de todos os seus 
colaboradores no combate à todas as formas de 
corrupção, trazendo uma visão clara e objetiva de 
que qualquer ato de corrupção é intolerável pela 
Instituição.

Somam-se à observância e à aplicabilidade desta 
Política, as regras estabelecidas pelo Programa 
de Integridade e pelo Código de Ética e Conduta 
da Fundação São Paulo, os quais devem ser lidos 
de forma conjunta para a efetiva compreensão. 

Todo e qualquer descumprimento às diretrizes 
desta Política deve ser reportado ao Setor de 

Integridade, que também esclarecerá dúvidas 
sobre as disposições nos documentos que 
compõe o Programa de Integridade.

OBJETIVO E APLICABILIDADE

Esta Política tem por objetivo estabelecer 
diretrizes, premissas e compromissos para 
orientação do relacionamento da Fundação São 
Paulo e suas mantidas/unidades, com 
representantes, em qualquer esfera, de entes 
públicos e/ou entes privados, nacionais e/ou 
estrangeiros, sendo dirigida e aplicada a todos os 
técnicos administrativos, docentes, profissionais 
da área de saúde, terceirizados, consultores, 
temporários, fornecedores, prestadores de 
serviço e agentes intermediários, doravante 
denominados em conjunto de “Colaboradores”, 
incluída a Alta Administração, bem como a todos 
aqueles que mantenham vínculo com a Fundação 
São Paulo.  

Neste sentido, a Fundação São Paulo 
compromete-se a exigir a inclusão de cláusula 
anticorrupção e lavagem de dinheiro em todas as 
suas contratações com quaisquer entes públicos 
e/ou privados, nacionais e/ou estrangeiros, com 
cláusulas específicas de responsabilização para 
com atos de corrupção ou outros ilícitos similares 
que venham a ser praticados pela contraparte 
e/ou a Fundação São Paulo, no âmbito de seus 
inter-relacionamentos comerciais e/ou 
institucionais. Na sua impossibilidade, a 
contratação vale como aceite tácito da cláusula 
anticorrupção da Fundação São Paulo.
Esta Política corrobora as diretrizes do Programa 

de Integridade e do Código de Ética e Conduta da 
Fundação São Paulo, compondo um conjunto de 
normativos devem ser seguidos todos os 
Colaboradores, de qualquer nível hierárquico, 
agentes intermediários e outros parceiros de 
negócio, a fim de prevenir, mitigar e remediar os 
riscos de corrupção. 

DEFINIÇÕES

Para fins desta Política, aplicam-se as seguintes 
definições:

I. Administração Pública: é o conjunto de 
agentes, serviços e órgãos instituídos pelo 
Estado com o objetivo de fazer a gestão de 
setores de uma sociedade e atuar em favor do 
interesse público. A administração pública pode 
ser direta, sendo neste caso desempenhada 
pelos Poderes da União, pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios. A administração pública 
indireta é constituída por autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e outras.

II. Agentes Públicos: são pessoas que exercem 
uma função no Estado, ainda que 
transitoriamente e/ou sem remuneração, por 
eleição, nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 
mandato, cargo, emprego ou função.  

III. Alta Administração: representa o corpo dos 
dirigentes máximos da Fundação São Paulo, 
conforme seu Estatuto, incluindo seus Conselhos, 
seus Secretários Executivos e Procuradores. 

IV. Atos Lesivos: conforme elencados no art. 5° 
da Lei Anticorrupção, mas não exaustivamente, 
são atos que atentem contra o patrimônio público 
nacional ou estrangeiro, contra princípios da 
administração pública ou contra os 
compromissos internacionais assumidos pelo 
Brasil. Nesta Política os Atos Lesivos estão 
reproduzidos no item que trata sobre o 

relacionamento com Poderes Públicos 
Concedentes e Agentes Públicos.

V. Caixa Dois: recursos financeiros não 
contabilizados e não declarados aos órgãos de 
fiscalização competentes.

VI.  Contratos Fictícios: contratos realizados em 
regime de “proforma”, ideologicamente falsos, 
sem a efetiva prestação dos serviços contratados 
ou a entrega dos bens correspondentes.

VII. Corrupção: consiste no ato ou efeito de 
corromper ou de se deixar corromper, mediante 

prática de comportamento desonesto, 
fraudulento ou ilegal que implica na obtenção de 
vantagem ou benefício de qualquer natureza 
(dinheiro, valores, serviços ou bens) em benefício 
próprio ou de terceiros, neles incluindo a propina e 
o suborno. Os atos de corrupção se identificam 
como uma promessa ou recompensa em troca 
de um comportamento que favorece os 
interesses do corruptor. 

VIII. Erário ou Patrimônio Público: conjunto de 
bens, recursos financeiros e direitos públicos, 
pertencentes a todos os cidadãos e geridos pelo 
Estado. 

IX. Facilitações de Relacionamento: 
pagamentos, geralmente de pequeno valor, com 
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