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INTRODUÇÃO  QUEM SOMOS  A Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (“Centrape”) é uma associação sem fins lucrativos que tem por finalidade a defesa dos interesses dos aposentados e pensionistas de todo o país, ofertando conferências, cursos, seminários e assessoria para assuntos jurídicos, previdenciários, econômicos, sociais e culturais.   POR QUE O COMPLIANCE É NECESSÁRIO  As atividades da Centrape envolvem a interação recorrente e frequente com órgãos públicos, prestadores de serviços e a sua comunidade de associados. Transparência e a adoção de políticas e processos de compliance de acordo com as melhores práticas adotadas no mercado são fundamentais para o bom desenvolvimento das atividades da associação e demonstram a seriedade que nosso time emprega com as suas atividades.  A medida que as entidades que atuam prestando serviços para uma coletividade assumem maiores compromissos, o estabelecimento de procedimentos claros e objetivos se torna fundamental para garantir que os ideais de transparência e os valores sejam passados para os novos membros da equipe.    
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O QUE É O SISTEMA DE COMPLIANCE  O Sistema de Compliance desenvolvido pela Centrape representa um conjunto de mecanismos e ferramentas internas desenvolvidas levando em consideração os elementos contidos na legislação brasileira como necessários para um programa de compliance adequado, focados nos seguintes pilares:   
  Tais elementos são os pilares para um programa de compliance adequado para enfrentar os desafios impostos, conforme descritos pela Controladoria Geral da União (CGU) em seus diversos manuais de compliance.     Sistema de ComplianceInstância responsável pelo Programa de Integridade Análise e perfil de riscoEstruturação de regras e instrumentosMonitoria contínuaApoio da alta gestão
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QUAL O OBJETIVO DESTE MANUAL  Este manual tem o objetivo de estabelecer as práticas e procedimentos que devem ser observados por todos os diretores, empregados, estagiários e terceiros da Centrape, em linha com as melhores práticas de Compliance.  Assim, espera-se que todos cumpram e façam cumprir o presente manual, bem como todas as demais políticas, procedimentos que juntos integram o sistema de conformidade da Associação.   COMO FUNCIONA ESTE MANUAL   O Manual de Compliance: Políticas e Procedimentos Internos (“Manual”) é aplicável a todos os níveis da organização e norteiam o comportamento dos funcionários com base nos valores e código de conduta da Centrape. Todos são responsáveis e têm papel ativo no cumprimento das normas internas e externas vigentes, vinculadas tanto às atividades, como à Associação como um todo.  O Manual é dividido em capítulos. Ele foi feito desta forma para tratar de maneira sistematizada os temas mais relevantes da operação da associação. Cada capítulo pode, e deve, ser utilizado de maneira independente como forma de regular os procedimentos do setor que lhe compete. Contudo, quando reunidos é possível visualizar o sistema de integridade por completo.  ATUALIZAÇÃO  Este Manual está sujeito a revisões anuais, podendo ser revisado em periodicidade menor, na hipótese do início da vigência de novas leis, portarias ou quaisquer atos normativos que alterem a forma de desenvolvimento das atividades da Centrape, ou pela modificação na forma de conduzir as atividades da associação.  As atualizações deverão ser realizadas pelo Compliance Officer em conjunto com os gestores responsáveis pelos departamentos afetados pelas alterações.  As versões atualizadas deste Manual deverão ser compartilhadas com todos os 
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colaboradores através de e-mail com confirmação de recebimento, devendo em seguida preparar o cronograma de treinamento de atualização das normas deste Manual.  Serão mantidos registros das alterações em versões.   


