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Auditoria Mensal de Conformidade com o Termo 
de Adesão ao Manual de Compliance 

 

Objetivos 

Este procedimento visa a certificar a assinatura de 100% dos Integrantes da 
AR BANK do Termo de Adesão ao Manual de Compliance, tarefa necessária 
quando da entrega do referido manual a qualquer novo integrante da AR 
BANK.  

META = 100% dos integrantes da AR BANK devem assinar o Termos de 
Adesão ao Manual de Compliance  

 

Definição 

Para garantir legalmente a adesão ao manual de Compliance da empresa, é 
necessário que qualquer integrante da AR BANK possua em sua pasta de 
dados, constante no arquivo do departamento de recursos humanos da 
empresa, o Termo (constante no Anexo I do Manual) assinado e atualizado 
com data não superior a 1 (um) ano. O Termo é parte integrante do 
procedimento de contratação ou inclusão de sócios no quadro societário da 
AR BANK. A assinatura de um termo em periodicidade anual garante a 
adesão a quaisquer atualizações que o Manual de Compliance possa ter 
sofrido em um período de 12 meses. 

 

Procedimento 

Como parte dos procedimentos de contratação ou inclusão de novos sócios 
na empresa, é criada uma pasta para centralização da documentação  
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referente ao integrante. Na última segunda feira de cada mês o responsável 
pela auditoria da AR BANK irá conferir nas pastas de cada um dos 
integrantes da AR BANK no arquivo do departamento de Recursos Humanos 
se na pasta consta o Termo assinado pelo respectivo integrante. 

 

Frequência e Controle 

A frequência da checagem deste procedimento é mensal, e o controle é 
realizado pela planilha de auditoria, que é revista na reunião mensal. 

 

 Nome Assinatura Data 
Elaborado por:   ___/___/___ 
Aprovado por:   ___/___/___ 
Implantado por:   ___/___/___ 
R Revisar em:   ___/___/___ 
R Revisar em:   ___/___/___ 
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