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Advertência

A divulgação não autorizada estará sujeita às penalidades cabíveis
por lei.
Toda e qualquer autorização para cópia, divulgação, apresentação
ou qualquer outra finalidade deverá ser obtida junto à Postal Saúde.
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O QUE É O
CANAL DE DENÚNCIAS?

É o único canal formal da Operadora para registro de denúncias. A Ouvidoria é a unidade
responsável pela gestão desse canal, bem
como do recebimento, encaminhamento e
acompanhamento de denúncias, sempre
obedecendo os princípios da ética, transparência, independência, imparcialidade,
isenção, resguardando o devido sigilo dos
dados e informações apresentadas.
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POR QUE O CANAL DE
DENÚNCIAS FOI CRIADO?
Para atender às políticas e diretrizes constantes do
Programa de Integridade e Código de Conduta
Ética e Integridade da Postal Saúde, além de
receber outras violações que contrariem a
legislação vigente, em especial as previstas
na Lei Anticorrupção nº 12.846/2013, como:
desvios de conduta ética, práticas de fraude
e corrupção, lavagem de dinheiro, conflitos
de interesse, assédios moral e sexual, discriminações diversas (orientação sexual, posicionamento político, cor, religião) dentre outros.

De acordo com o Código de Conduta Ética e Integridade
da Postal Saúde, “é dever de todos denunciar e reportar ao
Canal de Denúncia violações ao Código de Ética, demais
normativos e leis.”
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QUEM PODE RECORRER
AO CANAL DE DENÚNCIAS?

Empregados, prestadores, fornecedores, beneficiários
da Postal Saúde e demais públicos que desejem relatar,
de forma segura e anônima, desvios de conduta ética
que violem os princípios da moralidade, dos bons
costumes e do relacionamento humano.
O canal de denúncias poderá receber demandas
anônimas e identificadas.
Será garantida a possibilidade de anonimato, assim como
a proibição de discriminação, retaliação ou ameaça contra
qualquer denunciante que, de boa-fé, comunique fatos
ou suspeitas de transgressões do Código de Conduta
Ética e Integridade.
É importante ressaltar que, durante a apuração,
a tramitação do processo ocorre de forma restrita,
ou seja, somente as pessoas competentes pela
apuração têm acesso ao conteúdo e
documentos apresentados.
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QUAL A DIFERENÇA ENTRE
RECLAMAÇÃO E DENÚNCIA?

Denúncia é a comunicação de qualquer fato ilegal ou irregular, praticado em
descumprimento aos dispositivos legais do Código de Ética e Conduta da
Postal Saúde ou de demais normas da Postal Saúde, seja por empregados
próprios ou liberados dos Correios, menores aprendizes, terceirizados, prestadores
de serviços contratados ou Beneficiários, que tenham causado ou possam causar
dano, prejuízo ou risco aos empregados, beneficiários do plano de saúde e/ou
à Postal Saúde.
Reclamação é a manifestação de desagrado sobre um serviço prestado pela
Operadora, bem como em relação à governança corporativa e nos processos
internos da Postal Saúde.
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QUANDO ACIONAR O
CANAL DE DENÚNCIAS?

Quando tomar conhecimento, presenciar e/ou
discutir questões de ordem jurídica ou ética,
que possam infringir o Programa de
Integridade, o Código de Conduta Ética
e Integridade e/ou demais normativos
da Postal Saúde, tais como suborno,
roubo, assédios, ilícitos, conflito de
interesse, dentre outros.
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COMO REGISTRAR
UMA DENÚNCIA?

O registro deve ser feito por meio
do Portal da Transparência, pelo link:
http://www.postalsaude.com.br/
portal-da-transparencia.
A Ouvidoria recepcionará e tratará
a demanda por meio de um sistema
informatizado e seguro, que garante
a confidencialidade das informações
apresentadas, a proteção e o absoluto
sigilo dos envolvidos.
Atenção! É importante que todas as informações,
documentos e evidências estejam descritos de forma clara,
objetiva e detalhada, visando garantir a análise e apuração
adequada dos fatos.
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APÓS O REGISTRO, COMO A
DENÚNCIA SERÁ TRATADA?

Após análise preliminar das informações apresentadas quanto à identificação
dos envolvidos e fatos apresentados, a Ouvidoria encaminhará à unidade
competente para análise de admissibilidade.
Caso a denúncia não possua informações e/ou elementos necessários à
análise de admissibilidade, a Ouvidoria poderá contatar o denunciante por
meio do sistema em que foi realizado o registro, solicitando informações
complementares. Quando da ausência de informações para prosseguimento
da denúncia, a Ouvidoria poderá arquivá-la, mediante anuência das áreas
competentes pela apuração, informando ao denunciante.
Se a denúncia possuir elementos necessários para admissibilidade, a
Ouvidoria informará ao denunciante e acompanhará o processo apuratório
junto à(s) unidade(s) competente(s), bem como apresentará resposta final ao
manifestante quando do encerramento.
A Ouvidoria interage com o manifestante durante a mudança de fase do
processo até a conclusão, garantindo a transparência e confidencialidade do
canal. Por isso, é importante que o denunciante acompanhe o andamento por
meio do sistema.
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QUAL O PRAZO
DE RESPOSTA?

Admissibilidade: até 7 (sete) dias,
a contar do dia do registro
da denúncia.
Apuração: até 90 (noventa) dias
corridos a contar do dia da admissibilidade.
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COMO ACOMPANHAR O ANDAMENTO
DE UMA DENÚNCIA?

No caso de denúncias identificadas, será possível o acompanhamento por meio do Portal da Transparência, pelo número do protocolo
gerado e senha.
No caso de denúncias anônimas, será possível o acompanhamento
pelo número do protocolo gerado.

Atenção! É importante acompanhar o andamento das demandas após
o registro, pois a Ouvidoria interage em todas as fases do processo com
o manifestante, garantindo a transparência e efetividade do canal, em
busca de soluções para as questões apresentadas.
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QUANDO ACIONAR O
CANAL DE DENÚNCIAS?

Deverá encaminhar imediatamente uma Carta
Interna (CTI) para o Grupo de Segurança da
Ouvidoria, no Sistema de Gerenciamento de
Documentos (DocZ), com acesso restrito e
sigiloso para fins de registro e tratamento.
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CANAIS DE ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO

OUVIDORIA
LIGUE 3003-8339 PARA
CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
E 0800 888 8120 PARA DEMAIS REGIÕES.
Central de Atendimento ao Beneﬁciário

0800 888 8116

www.postalsaude.com.br

Central de Atendimento ao Deﬁciente Auditivo

0800 888 8117

Encontre a Postal Saúde nos Estados

postalsaude.com.br/encontre-sua-regional

Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios
SBN, Quadra 1, Bloco F - 5º e 6º andares, Edifício Palácio da Agricultura
Asa Norte - Brasília/DF
CEP: 70040-908
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