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Auditoria Mensal de Verificação de Treinamento 
de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro 

 

Objetivos 

Este procedimento visa a verificar se todos os integrantes, sejam eles 
colaboradores ou sócios da AR BANK assistiram e foram certificados no 
treinamento de combate e prevenção à lavagem de dinheiro. Como, 
frequentemente, novas regras legais eventualmente expedidas pelas 
autoridades competentes ou aquelas decididas pela própria AR BANK, a seu 
exclusivo critério, podem ser criadas, a data do último treinamento ou 
atualização atestará a reciclagem dos conhecimentos sobre este assunto de 
todos os integrantes da empresa.   

META = 100% dos integrantes da AR BANK devem ter frequentado o 
treinamento em período não superior a 12 (doze) meses.  

 

Definição 

Para garantir a conferência da reciclagem no treinamento de combate e 
prevenção à lavagem de dinheiro, é necessário que qualquer integrante da 
AR BANK possua em sua pasta de dados, constante no arquivo do 
departamento de recursos humanos da empresa, cópia do certificado de 
participação neste tipo de treinamento, em formato e com prestador de 
serviços a ser definido pelo Diretor de Compliance, adequando-se à 
legislação vigente, com data de expedição inferior a 12 (doze) meses. O 
certificado é requisito para que o integrante seja considerado em dia com 
todas as suas obrigações como membro da AR BANK, seja funcionário ou 
sócio. 
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Procedimento 

Como parte dos procedimentos de contratação ou inclusão de novos sócios 
na empresa, é criada uma pasta para centralização da documentação 
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 certificado com data de expedição menor que 12 (doze) 
meses. 

 

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 da 
empresa. 

 

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