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O DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE  PARA QUE SERVE O DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE  São inúmeras as situações do dia a dia que nos deixam em dúvidas sobre qual caminho percorrer: contratação de um serviço, o recebimento de documentos para análise, etc. Por isso a Centrape desenvolveu regras, mecanismos e procedimentos diversos para orientar a atuação dos nossos profissionais. No entanto, sabemos que no exercício diário das atividades ocorrerão situações que deixam em dúvida o profissional que está à frente das atividades. Para isso, devemos nos apoiar no departamento de Compliance.  Esse time irá atuar na orientação dos funcionários com o objetivo de prevenir, detectar e sanar eventuais fraudes, irregularidades e ilícitos que possam estar sendo cometidos dentro da Associação, ou por parceiros e terceiros.                    
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ORGANOGRAMA DA INSTITUIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE   

    FUNÇÕES DO COMPLIANCE OFFICER (“JOB DESCRIPTION”)  O Compliance Officer tem as seguintes obrigações, as quais, a partir do momento da implementação deste sistema, passam a integrar a descrição de seu cargo:  ● Desenvolver os manuais de procedimento, códigos de ética, e demais documentos que integrem o programa de compliance da entidade. ● Realizar ações para o engajamento de toda a entidade para aderir ao 
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compliance, tais como: treinamentos, palestras, comunicados, informativos, dentre outros. ● Desenvolver e monitorar os procedimentos de prevenção, detecção e reporte de irregularidades na entidade, ou de terceiros e parceiros contratados. ● Conduzir e acompanhar investigações corporativas. ● Emitir pareceres e opiniões relacionados com sua área de atuação, bem como esclarecimento de dúvidas dos membros da entidade. ● Oferecer suporte em atividades desenvolvidas para engajamento dos profissionais com os manuais de procedimentos e os códigos de ética; ● Acompanhar os casos em que forem identificados indícios de fraudes nas propostas de afiliação;  ● Coordenar as ações necessárias junto a empresa responsável pela prospecção de novos afiliados para coibir novos casos de fraude nas propostas de afiliação;  ● Oferecer suporte ao setor jurídico nos casos em que a Centrape for intimada pelas autoridades públicas a prestar esclarecimentos por suspeita de fraude nas propostas de afiliação, por meio de elaboração de dossiê com a documentação completa da afiliação questionada pelas autorizadas públicas, com auxílio do setor de Arquivo, no prazo de 10 (dez) dias da ciência da intimação; ● Comunicar a empresa responsável pela prospecção de novos afiliados sobre as propostas de novas afiliações recusadas na análise com indícios de fraude; ● Comunicar a empresa responsável pela prospecção de novos afiliações sobre as associações excluídas sob alegação de fraude.  PROCEDIMENTO DE COMUNICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CASOS COM INDÍCIOS DE FRAUDE NAS PROPOSTAS DE AFILIAÇÃO  O setor de Cadastramento irá comunicar, semanalmente, através de relatório, à diretoria e ao compliance officer, os casos que tiverem indícios de fraude, tanto na assinatura quanto na cópia do documento de identificação com foto.  O relatório deverá conter: i) o nome do possível novo afiliado; ii) cidade e Estado do possível novo afiliado; iii) nome do representante responsável pela prospecção; iv) cópia dos documentos. 
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 Em posse das informações indicadas acima,  o compliance officer deverá comunicar semanalmente a empresa responsável pela prospecção dos novos afiliados, por escrito mediante protocolo disponível no ANEXO II, a ocorrência destes fatos, indicando: i) o nome do possível novo afiliado; ii) cidade e Estado do possível novo afiliado; iii) nome do representante responsável pela prospecção; iv) cópia dos documentos da proposta de afiliação (ADF e cópia do documento de identidade com foto).  O Compliance Officer se encarregará de acompanhar a demanda, seguindo o procedimento abaixo:  (i) Cobrar providências por parte da empresa responsável pela prospecção no prazo de uma semana após a notificação informando o ocorrido.   (ii) Realizar novo acompanhamento quando transcorrido 15 (quinze) dias da data da notificação da empresa encarregada pela prospecção.  (iii) Reportar para a diretoria a resposta recebida da empresa encarregada da prospecção, por escrito, para que seja decidido em conjunto como proceder;  (iv) Encaminhar histórico do caso para a diretoria caso a empresa responsável pela prospecção de possíveis novos afiliados não responda a segunda notificação, após transcorridos 15 (quinze) dias da data do item “ii”; e  (v) Registrar o histórico de tomada de decisões da diretoria, bem como assessorar a diretoria no cumprimento das determinações.   ESTABELECIMENTO DE AUTONOMIA / INDEPENDÊNCIA PARA O COMPLIANCE OFFICER  Uma das premissas para o exercício das atividades do compliance officer é que ele atue com autonomia e independência perante a entidade na qual ele atua.   
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Assim, a Centrape criou uma recomendação interna para a demissão do funcionário que exerce a função de compliance officer: qual seja, que a demissão do profissional só possa ocorrer se deliberado e aprovado pela totalidade dos diretores da associação.  Uma alteração no estatuto da associação para incluir esta trava deverá ser incluída na próxima alteração do referido ato societário.   COMO CONTATAR O DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE  Todos os colaboradores da Centrape podem falar diretamente com nosso Gerente de Compliance que está nas instalações da Associação.   Caso ele não esteja acessível no momento, você também poderá utilizar o canal de comunicação eletrônica, conforme abaixo:  
· EMAIL: denuncia@centrape.org  Este canal conta com uma estrutura que permite o registro das informações, por meio de protocolo e o acompanhamento. O contato pode ser anônimo ou identificado, a critério daquele que decidir reportar.   A Centrape garante sigilo ao colaborador ou terceiro que reportar eventuais atos de corrupção, fraude e desvio éticos de conduta. Sem prejuízo dos direitos que correspondam aos denunciados, a Centrape garante que nenhum denunciante sofrerá retaliação pelos fatos reportados.   


