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1. OBJETIVO 

A presente política tem por objetivo o estabelecimento de padrões para o acompanhamento de processos 

referente a concessão, administração e recebimento de doações e patrocínios por parte da RENAPSI. 

 
 
 

2. INTRODUÇÃO  

Ciente da sua responsabilidade social, a RENAPSI abraça diferentes projetos sociais e culturais, pois, sabe da 

importância em cuidar da nossa sociedade e acredita que seu apoio faz diferença na vida de milhares de jovens 

brasileiros. 

 

3.  DA APLICAÇÃO 

Essa Política se aplica a todos os sócios, diretores e colaboradores da RENAPSI e qualquer pessoa 

com quem a instituição mantenha relação comercial, incluindo clientes, fornecedores, representantes, 

parceiros, palestrantes e demais terceiros. 

 

4. DEFINIÇÕES 

Colaboradores: empregados, inclusive diretores, estagiários, aprendizes e temporários. 

 

Comitê de Ética e Compliance: Órgão responsável pela implantação, cumprimento, monitoramento 

e aprimoramento do Programa de Compliance e respectivas normas internas. 

 

Doação: qualquer contribuição, financeira ou não, a terceiro em que não se espera contrapartida ou 

beneficiamento monetário. 

 

Funcionário público: é aquela pessoa física que mesmo provisoriamente ou sem remuneração, 

ocupe cargo, emprego ou função pública em tempo integral ou parcial, inclusive em empresas estatais, 

sociedades de economia mista, ou que detenha uma posição legislativa, executiva, administrativa ou 

judicial compatível com a de um funcionário público. O membro de partido político, assessor ou 

candidato a cargo público, que possua cargo ou exerça função em entidades estatais ou em 

representações diplomáticas de país estrangeiro também são considerados funcionários públicos.  
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Instituição beneficiária: empresa, órgão ou sociedade que receberá a doação ou o patrocínio.  

 

Patrocínio: ato de patrocinar, de dar proteção, auxílio, apoio. Custeio de um programa, de um 

espetáculo, de uma disputa esportiva etc; financiamento. Ajuda que, normalmente em dinheiro, é 

oferecida com fins publicitários ou para efeitos de marketing.1 

 

Terceiros: qualquer pessoa, física ou jurídica, que atue em nome, interesse ou para benefício da 

empresa, prestando serviços ou fornecendo bens, bem como parceiros comerciais, incluindo 

fornecedores, representantes, intermediários, consultores, palestrantes e etc. 

 

Vantagem Indevida: Qualquer benefício, ainda que não econômico, presentes, entretenimento, 

passagens aéreas, hospedagens, doações, patrocínios, valores em dinheiro, oferecidos, prometidos ou 

entregues com o objetivo de, indevidamente, influenciar ou recompensar qualquer ato, decisão ou 

omissão de uma pessoa dentro ou fora do ambiente da RENAPSI. 

 

5. CONCEITOS 

A RENAPSI incentiva e permite doações e patrocínios a eventos, instituições de caridade, creches, 

lares de apoio a idosos e crianças, associações de atenção à dependência química e projetos voltados 

para a educação e desenvolvimento. 

 

Para resguardar a finalidade da doação e do patrocínio, bem como os interesses da empresa, as 

solicitações de doação deverão ser encaminhadas via formulário denominado “Termo de Solicitação de 

Doações e Patrocínios”. 

 

Nesse formulário deverão ser preenchidas as seguintes informações: nome da instituição candidata 

a receber a doação, natureza jurídica, endereço, atividades desenvolvidas pela empresa, se a empresa 

tem ou não adoção de Código de Ética próprio, documentos ou informações institucionais que 

comprovem sua existência, dados bancários, responsável pela solicitação, finalidade da doação e valor.  
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A instituição beneficiária deve assinar o “Termo de Recebimento e Compromisso”, em sina l de 

comprometimento e conformidade com os termos expressos e em relação às leis em vigor, 

especialmente a legislação anticorrupção e Lei nº 9.613/1998 Lei de Lavagem de Dinheiro. 

 

Os Departamentos de Compliance, Comunicação e Financeiro são os responsáveis por avaliar, 

coordenar e realizar a contabilização das doações e patrocínios de forma adequada. 

 

Para as doações e patrocínios a órgãos e instituições públicas os mesmos passos deverão ser 

seguidos, porém serão levadas para aprovação adicional do Comitê de Ética e Compliance e do 

Conselho de Administração da RENAPSI. 

 

O fluxo que compõe o processo de doação observará o seguinte: 

 

Serão priorizados pela RENAPSI as doações e patrocínios que: 

 

a) Estejam alinhados com a sua Missão, Visão e Valores; 

b) Promovam o desenvolvimento da sociedade jovem; 

c) Promovam o acesso à educação, aprendizagem e cidadania; 

São vedadas as doações e patrocínios que: 

 

a) São oferecidas, prometidas ou concedidas com a finalidade de se obter vantagem inadequada ou 

influenciar a ação de qualquer pessoa, seja agente público, fornecedor, terceiro, dentre outros, 

independentemente da idoneidade da organização a ser favorecida.  

b) Beneficiem organizações sem fins lucrativos ou que tenham algum histórico de envolvimento 

com corrupção ou fraude. 

c) Beneficiem organizações administradas direta ou indiretamente, por pessoas politicamente 

expostas ou por agentes públicos, que tenham suas atividades relacionadas com o negócio da RENAPSI, 

no intuito de evitar situação que gere potencial conflito de interesse. 

d) Beneficiem empresas e instituições que não estejam em conformidade com as diretrizes e o 

Código de Ética e Conduta da RENAPSI. 

 

1 Disponível em: https://www.dicio.com.br/patrocinio/. Acesso em 11/11/2020 às 14:28 horas. 
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A RENAPSI também adota a prática de doações para pessoas físicas nos moldes de fornecimento de 

refeições, cestas básicas, roupas, brinquedos, livros, materiais de higiene e limpeza, dentre outros, os 

quais são diretamente entregues às pessoas físicas que são atendidas no relacionamento da instituição 

com a comunidade. 

 

Tais ações estão intimamente relacionadas com a atuação social da instituição junto à comunidade, 

a fim de estimular o desenvolvimento do negócio e gerar impacto positivo para a sociedade e a 

comunidade em geral. 

Os representantes legais da RENAPSI, assim entendidos aqueles que compõem o Estatuto Social da 

organização, estão proibidos de promover patrocínios a agentes públicos e políticos, mesmo que seja 

parentes e amigos próximos destes. Tal conduta visa evitar a ocorrência de conflitos de interesses.  

 

Toda e qualquer ação que envolva doação e patrocínio que esteja divergente desta Política deve ser 

reportada ao Comitê de ética por meio do Canal de Denúncias. 

 
 

6. DIRETRIZES ESPECÍFICAS 

A A fim de se efetivar qualquer doação e patrocínio no âmbito da RENAPSI, serão observados os 

seguintes passos: 

 

1º Passo: 

Recebimento da solicitação por meio do “Termo de Solicitação de Doações e Patrocínios”: esse 

documento deverá ser preenchido e enviado juntamente com os documentos de CNPJ, Contrato Social 

e Alterações, comprovante de endereço, RG dos sócios, declaração de faturamento e/ou balanço 

patrimonial) e termo de consentimento de utilização de dados em se tratando de pessoa física; 

 

Tal documento será encaminhado para o e-mail  canaldeetica@renapsi.org.br para análise. 
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A solicitação será analisada levando em consideração a conformidade da solicitação mediante a 

Política de Doações e Patrocínios da RENAPSI, bem como mediante avaliação de orçamento disponível 

para doações e patrocínios conforme o planejamento anual. 

 

O prazo aproximado de análise e resposta da doação é de 15 (quinze) dias úteis. Caso seja 

necessário, haverá a solicitação de outros documentos comprobatórios a qualquer momento. 

 
2º Passo: 

Após aprovação em primeira instância, o Departamento de Compliance verificará as informações e 

documentos recebidos, bem como, verificará a existência de algum potencial conflito de interesses, 

ameaça de fraude, corrupção ou suborno nos trâmites da doação. 

 
3º Passo: 

Após a validação do Departamento de Compliance, toda a documentação com a respectiva 

aprovação será encaminhada para o Comitê de ética, a fim de que a doação ou o patrocínio sejam 

autorizados. 

 

Caso se trate de doação ou patrocínio destinado a órgão ou empresa pública, a aprovação deverá 

ser submetida também ao Conselho de Administração da RENAPSI. 

 

Todos os documentos serão digitalizados e arquivados na pasta de doações no armário do 

Departamento de comunicação. 

 
4º Passo: 

O Departamento de comunicação enviará um e-mail para a instituição informando se a solicitação 

foi ou não aprovada. 

 

No caso de aprovação, o e-mail deve conter informações acerca da forma (dinheiro, bens, serviços, 

etc) e condição da doação ou do patrocínio, data de recebimento e alinhamento para envio da 

prestação de contas. 
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As Doações ou Patrocínios serão feitas diretamente às pessoas jurídicas ou físicas solicitantes, 

mediante depósito em conta bancária de sua titularidade.  

 

Não serão feitas Doações ou Patrocínios em papel moeda.  

 
 

6.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

É necessário que para toda doação ou patrocínio concedidos em dinheiro, haja prestação de contas 

no prazo máximo de 01 (um) mês após realizado o evento ou utilizado o valor recebido. 

 
Podem ser aceitos para comprovação: 

 

• Foto que comprove a existência dos eventos e projetos em questão; 

• Notas fiscais ou contas de consumo destinadas à cobertura de custos para o a realização do 

evento, funcionamento da instituição ou do projeto; 

• Comprovação da despesa em balanço patrimonial; 

• Outras comprovações que demonstrem a utilização dos recursos para a finalidade solicitada.  

 

A prestação de contas poderá ser enviada para o e-mail financeiro@renapsi.org.br. 

 
Em caso de envio dos documentos pelos correios, a prestação de contas só será aceita, após o 

recebimento e validação dos registros físicos. 

 

Caso o beneficiário não cumpra com a prestação de contas no prazo estabelecido, o mesmo poderá 

ter seu cadastro suspenso para próximas doações e patrocínios. O levantamento da suspensão somente 

será retomado mediante regularização e justificação da ausência de prestação de contas.  

 

6.2. CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES POLÍTICAS  

Não serão permitidas contribuições e doações políticas de qualquer espécie, direta ou 

indiretamente, quer seja para partidos políticos, coligações, comitês eleitorais e/ou candidatos.  
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Quaisquer membros da RENAPSI que utilizem recursos provenientes da pessoa jurídica para 

financiamento político, ou para doar como pessoa física, estará cometendo conduta ilegal e sujeitará o 

agente às penalidades previstas nesta política. 

 

Doações realizadas em nome próprio do colaborador a partido ao qual está vinculado, ou a 

candidato de sua escolha são de sua inteira responsabilidade e não poderá ser vinculada ou veiculada a 

imagem da RENAPSI. 

 

6.3. CANAL DE DENÚNCIAS 

Irregularidades ou violações acerca desta Política poderão ser relatadas ao Canal de Denúncias da  

RENAPSI, sendo assegurada a garantia de anonimato e de proteção à identidade do denunciante.  

 

 

7. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

Cabe ao Departamento de Controladoria e compliance, bem como ao Comitê de ética, esclarecer 

quaisquer dúvidas relacionadas a esta política, estabelecer os procedimentos necessários para a sua 

implementação e verificar e comunicar as regras estabelecidas na presente política, cabendo a todos 

cumprirem as diretrizes estabelecidas neste documento. 

 
 

8. REFERÊNCIAS 

 Código de Conduta da Renapsi; 

Legislação Anticorrupção Brasileira nº 12.846/2013; 

Decreto Regulamentador da Lei Anticorrupção – Dec. 8.420/2015; 

Manual de Boas práticas corporativas do IBGC; 

Manual de integridade para empresas privadas do CGU; 

Diretrizes para empresas privadas – Manual do CGU. 

 

9. VIOLAÇÃO DA POLÍTICA 

Quem violar as regras contidas nesta política pode vir sofrer as sanções disciplinares previstas na 

CLT, estando as seguintes punições passíveis de serem aplicadas: 
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a) Advertência por escrito;  

b) Suspensão;  
c) Demissão sem justa causa;  

d) Demissão por justa causa; 
e) Exclusão do fornecedor ou parceiro; 

f) Ajuizamento de ações judiciais cabíveis. 
 

Em todos os casos acima que envolvam colaboradores da RENAPSI, o Departamento Pessoal e o 

Departamento Jurídico devem ser envolvidos para a tomada de decisões e providências pertinentes, se 

os mesmos não estiverem compondo o Comitê de ética. 

 

No caso de uma violação a esta política ser comprovada, a RENAPSI pode aplicar a ação disciplinar 

e/ou legal mais apropriada ao caso, levando-se em conta o tipo de violação. 

 

Tais medidas serão adotadas e mensuradas a fim de gerar critérios objetivos para a aplicação das 

penalidades acima indicadas.  

> 
 

10.  VIGÊNCIA 

Este documento entra em vigor a partir da sua publicação, sendo válida por 2 anos, até a sua revisão. 

Importante destacar que, em caso de necessidade da alta gestão, poderá existir revisão antes do prazo 

estabelecido. 
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