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Treinar pessoas, mais do que um dos pilares das ações de promoção do Compliance, é um 
dos onze principais valores da SPDM (confira no QR Code a lado). 

Os treinamentos são fundamentais para as ações de Compliance e são adaptados as 
legislações, código de conduta (Manual de Conformidade Administrativa), políticas, normas 
e regulamentos da SPDM.  

 

Dentre os principais treinamentos realizados de forma permanente, estão: 

 

1. Treinamento do Manual de Conformidade Administrativa, Políticas e Princípios de Integridade da SPDM 

O treinamento aborda conceitos e definições de compliance e integridade do Manual de Conformidade 
Administrativa da SPDM, suas políticas, normas e regulamentos, canais de denúncias e todas as outras ações de 
promoção da cultura de integridade. 

O treinamento do Manual de Conformidade Administrativa, que é aplicado desde 2019, tem como objetivo 
apresentar e disseminar para 100% dos colaboradores os conceitos de integridade e valores éticos esperados 
pela SPDM. Em 2020, o treinamento passou a ser realizado em plataforma de ensino a distância da SPDM. 

 

 

Apresentação do Treinamento do Manual de Conformidade Administrativa, na plataforma de ensino a distância da SPDM 

 

O Manual de Conformidade Administrativa, Política e Princípios de Integridade da SPDM, 
foi constituído através das medidas identificadas pela SPDM para garantir que suas 
políticas e procedimentos sejam integrados à organização.   

O Manual de Conformidade Administrativa da SPDM, disponível no site  
https://www.spdm.org.br/flip/manual_cappi/Manual_CAPPI_2018_WEB.pdf  e no QR 
Code ao lado. 
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2. Treinamento de Compliance para Fornecedores e Prestadores de Serviços 

Desde maio de 2020 em função da pandemia de COVID-19, os treinamentos passaram a ser realizados na versão 
on-line ao vivo, contemplando também os prestadores de serviços dos hospitais de campanha de atendimento 
a pacientes com o Coronavírus sob gestão da SPDM. Em dezembro de 2020, este treinamento passou a ser 
realizado na plataforma de ensino a distância da SPDM. 

 

 

Apresentação do Treinamento de Compliance para Fornecedores e Prestadores de Serviços, na plataforma de ensino a distância da 
SPDM 

 

 

3. Treinamento da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/13) 

Os mecanismos de integridade da Lei Anticorrupção foram explicitados e regulamentados pelo Decreto nº 
8.420/15, que em seu Art. 42º, parametriza a avaliação do programa de integridade. Especificamente o item IV 
do referido artigo, refere que devem ser realizados treinamentos periódicos sobre o programa de integridade. 
A partir de 2016, foram iniciados treinamentos na SPDM/Afiliadas, com o objetivo divulgar e conscientizar os 
colaboradores sobre o Programa de Integridade, utilizando como referência a Lei nº12.846 de 1º de agosto de 
2013. A partir de dezembro de 2020, este treinamento passou a ser realizado na plataforma de ensino a distância 
da SPDM.  

 

 

Apresentação do Treinamento da Lei Anticorrupção 

 

Além dos treinamentos informados anteriormente, importante destacar os treinamentos de Compliance para a 
Equipe Diretiva e Gestores de Áreas, Compras, Faturamento, Tesouraria, Contas a Pagar e Contabilidade, que se 
iniciaram em 2020 e terão continuidade para as outras áreas em 2021.  

 

Contamos com a participação de todos, para a disseminação da cultura de integridade em toda a 
SPDM/Afiliadas! 

 

Para dúvidas relacionadas a Integridade, consulte a área de Compliance da SPDM – compliance@spdm.org.br 

Para denúncias, utilize os canais de comunicação da SPDM – www.spdm.org.br   
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