Ano 2 - nº 02/2022

Expansão do Canal de Confiança da
ACATS
Desde o início do ano, o acesso ao Canal de Confiança da ACATS foi
aberto à sociedade, de forma que sua utilização não mais depende da
inserção da senha que era mensalmente enviada.
A medida faz parte do amadurecimento do programa de compliance da
ACATS e objetiva não apenas possibilitar que agentes externos à
associação reportem eventuais desconformidades, dúvidas e
sugestões, mas, também, o incentivo ao uso da ferramenta por
associados, diretores, conselheiros e colaboradores.
Apesar da abertura do canal, a rigidez procedimental e as garantias
do contraditório e da ampla defesa permanecerão intocáveis na
apuração de reportes de desconformidade: o Comitê somente
admitirá reportes que indiquem o autor do fato, data, contextualização
e indicação de provas de sua veracidade (orais ou documentais).
Constatada a adequação do relato, o Comitê definirá uma data para
que sejam ouvidas as testemunhas e a pessoa indicada como autora
do descumprimento.
O suposto autor do fato será notificado para que possa oferecer
resposta, a fim de que estejam atendidos os princípios constitucionais
do processo.
Lembramos que o Canal de Confiança pode ser acessado pelo link:
https://compliance.acats.org.br/ e utilizado para reportes de desvio,
envio de sugestões ou questionamentos sobre a adequação de
condutas.

As informações contidas neste e-mail e documentos anexos destinam-se exclusivamente aos
seus destinatários, estando sob a proteção da confidencialidade assegurada pelo artigo 5º,
XII, da Constituição Federal do Brasil de 1988, sendo vedada eventual utilização para fins
diversos da sua finalidade precípua. Caso V.Sas. recebam e-mails ou documentos por
engano, favor notificar esta Associação, não se utilizando das informações aqui contidas, sob
as penas da lei, bem como de infração às rotinas de compliance da organização. Saiba mais
acessando o nosso Canal de Confiança e/ou Fale Conosco.
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