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MANUAL DE COMPLIANCE
Uma das mais importantes ferramentas para a consolidação de um Programa de
Compliance é o Manual de Compliance, documento que dispõe sistematicamente acerca
dos princípios e regras a serem observadas por toda a organização.
O Manual de Compliance visa, sob a ótica da ética corporativa, a promoção do respeito à
legislação, às normas internas da Instituição e aos padrões éticos a serem observados.
Para tanto, estabelece rotinas, prevê estruturas e prescreve procedimentos internos.
Propõe, também, que cada indivíduo envolvido com as atividades da organização
influencie positivamente no cumprimento das normas e difunda a integridade da mesma.
O Manual é um documento público. Portanto, é destinado aos associados, aos
colaboradores, à diretoria, a órgãos fiscalizadores e a qualquer interessado, estando
disponível no site da organização, para que qualquer um possa acessá-lo, a qualquer
instante.
Para acessá-lo na íntegra, basta checar a aba de Compliance no site da ACATS, ou Clique
Aqui e baixe o Manual.

A formulação do Manual
No caso da ACATS, toda a formulação do conteúdo do Manual foi pensada e
exaustivamente debatida tanto pela Diretoria Executiva da ACATS, quanto em governança
no Comitê de Compliance, com representantes da Diretoria Executiva, colaboradores
membros do Comitê e da consultoria de implementação do programa de compliance.

Em sua versão final, divide-se em 6 (seis) partes principais:
1 - Primeiramente, o Manual se debruça sobre as funções e os fundamentos do
programa de Compliance que está sendo implementado na associação;
2 - Após, expõe as principais leis e normas que dizem respeito aos procedimentos que a
ACATS exerce e que embasam o restante do manual;
3 - Num terceiro momento, o Manual aborda os princípios que regem o programa de
Compliance, os quais devem ser visados no cumprimento de qualquer atividade praticada
pela Instituição;
4 - Dando concretude ao que foi dito anteriormente, dispõe, num quarto momento, acerca
das ferramentas que serão utilizadas para que os objetivos do programa sejam atingidos
(como o próprio Manual de Compliance, a matriz de riscos, o Comitê de Compliance, o
Canal de Confiança, a rotina de treinamentos, comunicação interna e o formulário
“Conhecendo nossos Terceiros”);
5 - Em sua parte mais extensa, trata detalhadamente das políticas e regras de mitigação
de risco na ACATS, visando que seja evitado ao máximo o descumprimento normativo e
ético na organização;
6 - Por último, o Manual aborda o armazenamento de informações e pontos de atenção a
serem observado neste ato, sendo encerrado com considerações finais.

CURSO SOBRE COMPLIANCE
Para facilitar o entendimento do Programa de
Compliance, a ACATS desenvolveu um curso sobre
as rotinas e os procedimentos a serem seguidos com
a implantação do Programa e melhor compreensão do
próprio Manual de Compliance, dividido em sete
módulos.
O curso está disponível no Canal TV ACATS no YouTube. Para acessar clique aqui!
É fundamental que todos os associados, colaboradores e dirigentes da ACATS
conheçam o Manual de Compliance e realizem o curso, pois, para que o Programa
apresente máxima efetividade, os princípios e os ideais dispostos devem ser
compreendidos, cumpridos e promovidos voluntariamente por todos.
No Informativo Semanal da ACATS você terá a oportunidade de ler sobre cada um dos
sete módulos para aguçar ainda mais seu interesse no assunto.
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