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 CONTROLES INTERNOS  OBJETIVOS Estabelecer as premissas para a realização dos controles internos exercidos pela Centrape para o acompanhamento das atividades e assegurar que as diretrizes do Sistema de Compliance serão realizadas em todos os níveis da organização.  ESCOPO E ABRANGÊNCIA  
· Canal de Comunicação 
· Monitoramento e Auditoria 
· Processo Sancionador e Investigação interna  RESPONSÁVEL  Compliance Officer  REVISÃO Diretoria    
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 CANAL DE COMUNICAÇÃO INTERNO/EXTERNO  A Centrape coloca à disposição de seus colaboradores um canal exclusivo para sanar dúvidas relacionadas aos termos dispostos neste Manual, ou para comunicar eventuais descumprimentos às regras determinadas pela associação.   O colaborador ou terceiro poderá enviar sua sugestão, reclamação ou denúncia para o endereço eletrônico: denuncia@centrape.org  As denúncias podem ser identificadas ou anônimas, a critério daquele que decidir reportar. Importante destacar que o relato enviado deve conter informações claras e suficientes para a compreensão dos fatos (datas, nomes das pessoas envolvidas, situações fáticas, dentre outros).  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. 



  SISTEMA DE COMPLIANCE DA CENTRAPE VERSÃO 1 MANUAL DE COMPLIANCE POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS INTERNOS  RESPONSÁVEL: COMPLIANCE CONTROLES INTERNOS MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES E AUDITORIA JUNHO/2019  

1  WORKSITE - 72355v2 858/2  

 MONITORAMENTO CONTÍNUO E AUDITORIA  O Departamento de Compliance realizará atividades voltadas para:   
· Monitorar a aderência a políticas e procedimentos, avaliando o cumprimento das determinações;  
· Monitorar as atividades dos colaboradores da Centrape, mantendo registros e arquivos relacionados a questões de compliance; 
· Realizar análises e estabelecer métricas de adesão aos procedimentos adotados.  A Centrape poderá contratar auditoria externa, que reportará para a Diretoria, sobre os resultados de seus trabalhos de revisão das atividades de monitoramento das atividades de compliance. Os resultados da auditoria serão divulgados para a Diretoria e para o Compliance Officer, que deverão implementar Planos de Ação para solucionar os casos reportados.   
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INVESTIGAÇÕES INTERNAS E PROCESSO SANCIONADOR  As investigações internas serão realizadas por decisão do Compliance Officer sempre que houver indícios de materialidade de conduta que ofende ao Manual de Compliance da Centrape. É facultado ao Compliance Officer contratar terceiros especializados para a condução da investigação.  Será criada uma pasta física ou virtual, que conterá os elementos da investigação e as informações sobre a avaliação. Ao final do processo investigativo, será lavrado um relatório que, após assinado pelo Compliance Officer, será entregue à Diretoria, com sugestões de condutas a serem tomadas e a recomendação de sanções a serem aplicadas aos envolvidos, se aplicável.   A Diretoria da Centrape, juntamente com o Gerente de RH e o Compliance Officer, se reunirá para avaliar o resultado das investigações, decidindo pela aplicação de uma das sanções, a depender da conduta praticada. Nesta reunião será ouvido o Compliance Officer e representante de terceiro que tenha contribuído com a investigação, passando então para os votos dos presentes.   As sanções possíveis são:   Quando envolver pessoas naturais 
· Advertência verbal 
· Advertência por escrito 
· Suspensão 
· Demissão (com ou sem justa causa)  Quando envolver pessoas jurídicas 

· Notificação com prazo para regularização 
· Suspensão do contrato até que seja regularizada a situação 
· Rescisão motivada do contrato  Após a decisão da Diretoria da Centrape, ela será implementada imediatamente pelo setor competente. Serão mantidos registros das decisões e, na medida do possível, as penas para as mesmas condutas serão semelhantes.  


