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Auditoria Mensal de Itens do Manual de 
Compliance 

 
Objetivos 

Este procedimento visa a estabelecer a rotina de reuniões mensais para 
checagem dos itens do manuel de Compliance a serem auditados. Estes itens 
garantem a solidez e a certeza de que as políticas da empresa no tocante a 
Compliance estão sendo cumpridas. 

META = 1 reunião mensal  

 

Definição 

Para garantir o cumprimento do Manual de Compliance da AR BANK, uma 
reunião mensal entre o Diretor de Compliance e os demais responsáveis 
legais da empresa deve acontecer a cada primeira segunda feira do mês. 
Nesta reunião, deve ser analisada a planilha do anexo I abaixo, que consiste 
em uma listagem de checagem de itens auditados referente ao Manual de 
Compliance. 

 

Procedimento 

Na reunião, passar item a item para conferir os resultados encontrados no 
mês, definir ações e planos para correção em caso de alguma meta não 
realizada. Além disto, sempre que um novo item fizer-se necessário, devido 
a mudança / inclusão de nova política da AR BANK ou alteração da legislação 
competente, o grupo adicionará um novo procedimento e um novo item a 
ser auditado, para sanar a deficiência. 
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Frequência e Controle 

A frequência da reunião é mensal, sendo realizada toda primeira segunda-
feira do mês, e a planilha com os resultados e ações a serem tomadas será 
enviada a todos os participantes da reunião após a mesma. 

 

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

A
R

 
Ba

nk
  Procedimento Operacional 

Padrão (POP) 
 DATA: PÁGINA: 

 
Reunião Mensal de Auditoria de 
Itens do Manual de Compliance  23/02/2018 2/2 


