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Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) 
 

1. Objetivos da PRSA 

 
Assegurar a atuação social e Ambiental da Uniprime Central e suas filiadas, em 

conformidade com a Resolução n° 4.327 de 2014, a partir da integração destas 

dimensões na sua estratégia, garantindo a incorporação dos princípios e diretrizes 

desta política nos negócios, processos e relacionamentos. 

 

2. Princípios 

 

2.1 Comportamento Ético 

 
A Uniprime reconhece que a ética é um elemento crucial para atingir seu objetivo 

de se perpetuar no mercado. Esse comportamento é incentivado dentro da 

instituição através de seus colaboradores, que atuam na disseminação dessa 

cultura, assegurando com respeito os direitos humanos no âmbito social e 

ambiental, alinhada com a missão, visão, valores e política de conduta ética da 

cooperativa. Para facilitar o aculturamento da postura ética dentro da cooperativa 

denúncias podem ser feitas através do Canal de Denúncias: 

https://www.uniprimecentral.com.br/contato/denuncia, que consolida o 

compromisso de desenvolvimento sustentável do Sistema Uniprime. 

 

 

2.2 Promoção no Desenvolvimento Sustentável 

 
Atuação colaborativa junto aos funcionários, cooperados e relacionamentos, a fim 

de promover por meio de nossos serviços o desenvolvimento capaz de suprir as 

necessidades da atual geração, sem comprometer a capacidade de atender as 

necessidades das gerações futuras. 

 

 

2.3 Respeito pelos direitos humanos 

 
Os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e o valor de cada 

pessoa, o estabelecimento de relações pautadas pelo respeito mútuo contribui 

para um convívio regulado por esses princípios.   

 

 

 

 

https://www.uniprimecentral.com.br/contato/denuncia


 

 

2.4 Proteção e Conservação Ambiental 

 
Os benefícios para a sociedade, decorrente de critérios sustentáveis atingem as 

gerações futuras, pensando nisso e em respeito ao meio ambiente e ao consumo 

sustentável de recursos naturais, a Uniprime adota práticas de responsabilidade 

ambiental nos processos da instituição, optando por copos de uso permanente e 

separação do lixo orgânico do reciclável. 

 

2.5 Transparência 

 
As ações sustentáveis promovidas pela Uniprime são divulgadas mensalmente por 

meio de boletim eletrônico, disparado no e-mail de todas as nossas singulares e 

publicado no site da Central. 

 

3. Diretrizes 

 

3.1 Governança 

 

A Uniprime se identifica com a importância do investimento em esforços para a 

promoção de relações saudáveis e de desenvolvimento social para a sociedade e 

reconhece que o fracasso desses esforços custa caro tanto para as crianças quanto 

para a sociedade. 

 

 

3.2 Gestão de Riscos Socioambientais 

 
O gerenciamento do risco socioambiental envolve o risco da instituição, bem como 

risco de crédito e é incorporado a estrutura de gerenciamento de riscos da 

instituição conforme nos princípios e Diretrizes compostos nesta Política.  

 

3.3 Promoção do Desenvolvimento Social  

 
 Realização de Ações Sociais, promovendo a cidadania em benefício da 

sociedade, contribuindo para o seu desenvolvimento e de uma economia 

mais inclusiva. 

 Desenvolvimento de ações que promovem e incentivam a educação 

financeira de seus colaboradores. 

 Aprimorar critérios de sustentabilidade, com vistas a mitigar o risco de possíveis 

danos sociais, ambientais e de imagem. 



 

 Incentivo aos funcionários e colaboradores a atuarem com ética profissional, 

responsabilidade e compromisso social e com o meio ambiente, estimulando 

inclusive as ações voluntariadas. 

 

 

3.4 Promoção do Desenvolvimento Sustentável 

 
 Desenvolver e aperfeiçoar produtos financeiros, procedimentos e outros 

instrumentos que incorporem critérios socioambientais e contribuam para o 

desenvolvimento local e regional sustentáveis; 

 Aprimorar o conhecimento e disseminar a cultura da sustentabilidade e da 

responsabilidade social e ambiental dentro do sistema Uniprime 

 Fortalecer o trato da responsabilidade social e ambiental nos processos de 

planejamento, de gestão e operacionais. 

 Incentivo a ações e práticas de sustentabilidade promovendo o 

desenvolvimento urbano, contribuindo para cidades mais sustentáveis. 

 É dever do cooperado dar à disposição final adequada aos resíduos 

médicos, podendo a Uniprime denuncia-lo para o ministério público, caso 

não o fazer adequadamente e, esta irregularidade for vista ou denunciada 

para Uniprime. 

 

4. Operações de credito 
 
O critério de risco socioambiental é incluído na concessão do crédito através da 

Declaração de Regularidade Social e Ambiental e deve ser feito de forma 

consciente, com base nos princípios da relevância e proporcionalidade, nesse 

sentido, fica vedado a liberação de crédito ao cooperado que despuser de seu 

nome na “lista suja” do ministério do trabalho. A consulta a “lista suja” deverá ser 

feita anualmente pela cooperativa e sendo o cooperado incluído nesta, o mesmo 

deverá liquidar a operação. 

   

 

 

 

 



 

5. Responsabilidades 

 
São responsabilidades da Cooperativa Central e Singulares: 

 
 Evolucionar progressivamente, na implementação das diretrizes contidas 

nesta política; 

 Participar das discussões de assuntos referentes a esta Política; 

 Interatuar com a área responsável pelo gerenciamento do risco 

socioambiental da Uniprime sobre assuntos afins; 

  Incorporar, continuamente, os princípios desta Política aos processos de 

gestão. 

 

6. Avaliação e Revisão da Política 

 
A presente política deve ser avaliada e revisada, pelas instâncias competentes, no 

mínimo a cada ano. 

 

 

 

 
__________________________________________ 

Geraldo Ferreira de Oliveira 

Diretor Administrativo 

 
 

Revisada e aprovada na XXXª Reunião do Conselho de Administração de 21 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

Anexo 1  

 
Termo de Compromisso 

 
Declaro que tenho pleno conhecimento da Política de Responsabilidade 

Socioambiental definida nos termos da Resolução nº 4.327, publicada em 

25/04/2014. Declaro estar ciente de que atos contrários à Política de 

Responsabilidade Socioambiental poderão resultar na aplicação de medidas 

administrativas, inclusive na rescisão do contrato de trabalho ou de prestação de 

serviços, bem como na aplicação de medidas judiciais pertinentes. Comprometo-

me a preservar a integridade, a disponibilidade das informações obtidas durante a 

vigência de meu vínculo contratual com o Uniprime. 

 

Dourados-MS, 21 de janeiro  de 2021. 
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