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Política Específica de Prevenção e Combate à Corrupção 

 

1. Abrangência: Esta Política orienta o comportamento da Fundação Codesc de 

Seguridade Social – FUSESC na prevenção e combate à corrupção e deverá ser divulgada 

e dado conhecimento a todos os integrantes dos Órgãos Estatutários, Colaboradores, 

Participantes e Assistidos da Entidade, bem como aos prestadores de serviços e demais 

agentes que se relacionam com a Entidade.  

2. Periodicidade de revisão: a cada 02 (dois) anos ou, extraordinariamente, a qualquer 

tempo. 

3. Objetivo: Esta política orienta a atuação da Fundação Codesc de Seguridade Social – 

FUSESC em relação à Prevenção e Combate à Corrupção. 

4. A FUSESC repudia atos de corrupção ou quaisquer outros ilícitos. 

5. A FUSESC compromete-se a prevenir as práticas de corrupção na realização da 

atividade institucional mediante a observância da legislação nacional e das normas de 

alcance transnacional. 

6. A FUSESC compromete-se a adotar procedimentos, no relacionamento com entes 

públicos, para inibir a prática de atos de corrupção. 

7. A FUSESC compromete-se a adotar parâmetros específicos para o monitoramento de 

transações financeiras que possam configurar indícios de corrupção.  

8. A FUSESC compromete-se a adoção de mecanismos para prevenção à corrupção em 

seus relacionamentos com prestadores de serviços. 

9. A FUSESC compromete-se a manter canais específicos para o recebimento de 

denúncias, inclusive anônimas, com preservação da identidade dos denunciantes.  

10. A FUSESC compromete-se a adotar providências para apuração de forma sigilosa de 

denúncias envolvendo a prática de corrupção, observados os princípios do contraditório, 

ampla defesa e presunção de inocência de todos os denunciados.  
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11. A FUSESC compromete-se a comunicar as autoridades competentes acerca de  

operações ou propostas de operações que, na forma da legislação vigente, possam 

caracterizar indícios de corrupção. 

12. A FUSESC compromete-se a colaborar com os poderes públicos em apurações 

relacionadas a atos lesivos à administração pública que decorram de suas atividades. 

13. A FUSESC compromete-se a adotar critérios para a seleção e contratação de 

empregados com foco na prevenção e combate à corrupção. 

14. A FUSESC compromete-se a promover cursos visando a capacitação dos empregados 

sobre o tema da prevenção à corrupção. 

15. 22. Esta Política deve ser amplamente divulgada, no mínimo anualmente, aos 

empregados, parceiros, prestadores de serviços terceirizados, participantes, assistidos, 

patrocinadoras e instituidores, mediante linguagem clara e acessível, em nível de 

detalhamento compatível com as funções desempenhadas e com a sensibilidade das 

informações. 

16. Esta Política foi elaborada pela Diretoria Executiva e aprovada pelo Conselho 

Deliberativo da FUSESC. 

17. Controle de Versionamento: 

 

 

 

Pedro Bramont 

Presidente do Conselho Deliberativo 

Vigência  02 anos 

Aprovação 17/03/2021 

Versão  1.0 
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