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Competência da CGU
Assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas
atribuições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam
atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à
correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao
incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública federal.

Avaliação da Integridade
nas empresas estatais
No exercício de sua missão, a CGU tem incentivado a adoção de medidas de
integridade pelas empresas públicas e privadas, reconhecendo boas práticas e buscando o
diálogo e a parceria para promover ações voltadas à prevenção, detecção, pronta
interrupção e remediação de atos de fraude e corrupção.
Em 2014, entrou em vigor a Lei nº 12.846/2013, a qual estabelece que empresas,
fundações e associações passarão a responder civil e administrativamente por atos lesivos
praticados em seu interesse ou benefício que causarem prejuízos ao patrimônio público
ou infringirem princípios da administração pública ou compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.
A referida norma atribuiu reconhecimento legal à importância da existência de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de
irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética nas instituições.
Esse reconhecimento foi reforçado, ainda, pela aprovação da Lei 13.303/2016,
que estabelece o estatuto jurídico das empresas estatais, a qual instituiu a obrigatoriedade
de adoção de diversas medidas de integridade por aquelas empresas.
Em consonância com essa evolução do marco jurídico e tendo em vista sua missão
de prevenir e combater a corrupção, bem como de aprimorar a gestão pública, a CGU
desenvolveu metodologia específica para a avaliação da integridade nas empresas
estatais.
Por meio da avaliação de integridade, a CGU apresenta um diagnóstico acerca do
estágio evolutivo das políticas e procedimentos relacionados à ética e integridade nas
empresas estatais. Para fins deste trabalho, as políticas e medidas de integridade adotadas
pelas empresas são avaliadas sob três aspectos: existência, qualidade e efetividade.
A partir das fragilidades e das oportunidades de melhoria identificadas, a empresa
estatal terá elementos necessários para a elaboração de um plano de ação com vistas a
promover o aprimoramento de seus mecanismos de integridade. O desdobramento desse
plano de ação será monitorado pela CGU.
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Sumário-Executivo
Objetivo da Avaliação
Avaliar as medidas de integridade existentes no Banco da Amazônia e promover
o seu aprimoramento, com a finalidade de diminuir o risco de corrupção e fraudes, bem
como aumentar a capacidade de detecção e remediação das irregularidades que venham
a ocorrer.

Temas avaliados
O art. 41 do Decreto nº 8.420/2015 definiu que “Programa de Integridade
consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos
internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidade e na
aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de
detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a
administração pública, nacional ou estrangeira”.
Tomando como referência os parâmetros elencados no artigo 42 do Decreto nº
8.420/2015, no presente trabalho foram analisados quinze temas, agrupados em cinco
dimensões. Os quinze temas foram avaliados em relação a três aspectos: existência,
qualidade e efetividade:

Fonte: Elaborado pela CGU
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1 – Desenvolvimento do Ambiente de Gestão do Programa de Integridade
A dimensão ambiente de gestão do Programa de Integridade engloba as seguintes
subdimensões:
I - comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos,
evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa; e
II - independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação
do programa de integridade e fiscalização de seu cumprimento.
2 – Análise Periódica de Riscos
Esta dimensão contempla a análise do perfil de risco da empresa estatal necessária à
estruturação do Programa de Integridade.
3 – Estruturação e Implantação das Políticas e Procedimentos.
A definição das políticas e procedimentos constitui a essência do Programa de
Integridade. Esta dimensão engloba as seguintes subdimensões:
I - padrões de conduta e código de ética aplicáveis a todos os empregados e
administradores, independentemente de cargo ou função exercidos;
II - políticas e procedimentos de integridade aplicáveis a todos os empregados e
administradores, independentemente de cargo ou função exercidos;
III - registros e controles contábeis que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade
de relatórios e demonstrações financeiras da pessoa jurídica;
IV - diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão, de terceiros,
tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados;
V – verificações, durante os processos de fusões, aquisições e outras operações
societárias, do cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de
vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas;
VI - canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a
colaboradores.
VII - processo de tomada de decisões.
4 – Comunicação e Treinamento.
Esta dimensão trata dos aspectos relativos aos seguintes itens:
I - treinamentos periódicos e comunicação sobre o programa de integridade; e
II - transparência da pessoa jurídica.
5 – Monitoramento do Programa, medidas de remediação e aplicação de
penalidades.
A última parte do modelo adotado consiste nos seguintes itens:
I - monitoramento contínuo do programa de integridade, visando seu aperfeiçoamento na
prevenção, detecção e combate à ocorrência de atos lesivos.
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II - procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações
detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados; e
III - aplicação de medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade;
Todas essas dimensões deverão contemplar os seguintes atributos: existência
(referente à presença, na empresa estatal, de cada elemento que compõe as cinco
dimensões); qualidade (referente à sua adequabilidade, de acordo com as melhores
práticas) e efetividade (referente ao seu efetivo funcionamento).

Conclusões e Recomendações
Comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos,
evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa
Em relação ao comprometimento da Alta Administração com as políticas de
integridade, observou-se que não há um programa de integridade aprovado ou uma área
que seja responsável por todas as ações. No entanto, o Banco possui um conjunto de
normativos e políticas referentes às questões de ética e integridade aprovados pela alta
administração. Como propostas de melhorias, foi sugerido que a Alta Administração
implante formalmente um Programa de Integridade, que intensifique as mensagens ao
público interno e externo de temas relacionados à integridade e participe, juntamente com
os funcionários ocupantes de cargos gerenciais, de eventos de capacitação de assuntos
relacionados à integridade.
Padrões de conduta e código de ética aplicáveis a todos os empregados e
administradores, independentemente de cargo ou função exercidos
Em relação ao documento contendo as diretrizes de atuação para empregados,
terceirizados e dirigentes, constatou-se a existência de Código de Conduta, cujo conteúdo
alcança parte considerável dos temas indispensáveis ao desenho de uma política de ética
e integridade. O Código de Ética do Banco está acessível de forma fácil e rápida na
intranet e ao público externo na página institucional da internet. Apesar da existência de
cláusula contratual de obrigação de cumprimento do código pelos terceirizados, não
foram identificados controles que garantam o recebimento do normativo pelos
colaboradores terceirizados, especialmente os que não possuem acesso à intranet e correio
eletrônico corporativo. Como propostas de melhorias foi sugerido aperfeiçoamento do
Código de Ética para que trate expressamente de temas importantes a um Programa de
Integridade, além de que fosse implementado controle sobre a entrega dos exemplares do
Código de Ética, especialmente para os terceirizados do Banco.
Políticas e procedimentos de integridade aplicáveis a todos os empregados e
administradores, independentemente de cargo ou função exercidos
Sobre as políticas e procedimentos de integridade, verificou-se que o
arcabouço normativo do Banco abrange a maioria dos temas examinados, mas não se
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identificou um processo de revisão periódica dos conteúdos. Assim, há aspectos que
carecem de melhoria e outros que não foram implantados como prevenção da ocorrência
de atos de corrupção e de prevenção ao nepotismo. Destaque positivo às diretrizes
definidas para concessão de patrocínios e prevenção de conflitos de interesses entre os
interesses privados dos colaboradores e o interesse público. Atenção deve ser dada à
adequação e alinhamento do ambiente normativo, aprimorando o monitoramento das
áreas gestoras e os mecanismos de controle para garantir a aplicação das políticas e
procedimentos de integridade existentes.
Treinamentos periódicos e comunicação sobre o programa de integridade
O Banco não dispõe de uma estratégia ou plano de comunicação específicos
sobre o Programa de Integridade, mas utiliza a intranet e o correio eletrônico para
disseminação de informações internamente e a página institucional na internet para
transmitir ao público externo, entre outras informações, o compromisso da entidade com
valores e princípios éticos. Também se constatou que a abordagem das comunicações
enfoca o código de ética ou aspectos de ética e conduta, sem alcançar sistematicamente
os demais temas que compõem o programa de integridade.
Quanto aos treinamentos, a Instituição adota cursos de natureza obrigatória
para todos os empregados, cujo conteúdo possui afinidade com os temas de ética e
integridade, porém não se identificou enfoque específico em assuntos como prevenção ao
nepotismo; prevenção do conflito de interesses; prevenção da corrupção e fraude;
recebimento de brindes e presentes; e utilização dos canais de denúncias, nem
mecanismos de controle qualitativos para monitorar a participação dos colaboradores e
terceirizados. Como propostas de melhorias foi sugerida a ampliação das campanhas de
comunicação e a revisão do conteúdo dos treinamentos oferecidos para inclusão de outros
temas relacionados à integridade.
Análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa
de integridade
O Banco da Amazônia, em cumprimento à determinação do Conselho Monetário
Nacional, elabora, semestralmente, o Relatório de Risco Operacional. No escopo do
referido Relatório, identifica e trata dos riscos de fraudes internas e externas. No entanto,
os riscos relacionados à corrupção não estão sendo devidamente identificados e tratados
pelo Banco de forma sistemática. Neste contexto, as sugestões de melhorias foram:
identificar e tratar os riscos de corrupção, especialmente nas relações da entidade com
fornecedores de produtos e serviços e utilizar os resultados obtidos na gestão de riscos de
fraudes e corrupção na atualização e no aperfeiçoamento do Programa e das Políticas de
Integridade a serem implantados pelo Banco.
Registros e controles contábeis que assegurem a pronta elaboração e
confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras da pessoa jurídica.
No exame dos registros e controles contábeis, verificou-se que os fluxos e
procedimentos relativos às políticas e práticas contábeis adotados pelo Banco encontram5

se normatizados internamente, entretanto, alguns pontos precisam ser implementados ou
aprimorados, tais como: tornar efetivo o controle sobre a primeira linha de defesa
responsável pela origem das informações que alimentam a contabilidade do banco;
desenvolver indicadores capazes de identificar alterações anormais em ativos, passivos,
receitas e despesas (red flags) que possam indicar risco de fraude ou corrupção e
documentar os controles internos existentes no processo de elaboração dos relatórios
financeiros.
Independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela
aplicação do programa de integridade e fiscalização de seu cumprimento
Em relação à existência de instância interna responsável pelo programa de
integridade, verificou-se que o Banco da Amazônia não possui um programa formalmente
instituído, nem uma área ou estrutura que concentre todas as medidas ou políticas de
integridade. A atuação do Banco na matéria encontra-se diluída em diversas áreas, sendo
as principais a Secretária Executiva de Auditoria Interna, a Gerência Executiva da
Contadoria, a Gerência Executiva de Gestão de Pessoas, a Ouvidoria, a Comissão de
Ética, a Gerência Executiva de Controles Internos, Gerência Executiva de Riscos
Corporativos e a Gerência Executiva de Segurança Corporativa.
A falta de visão abrangente do tema faz com que não haja planejamento geral de
ações voltadas a proporcionar um ambiente de integridade. Em síntese, as medidas ou
políticas de integridade executadas em diversas áreas do Banco carecem de efetividade e
integração para que possam de fato produzir os resultados almejados, além de um
tratamento adequado pela alta administração da empresa. Como proposta de melhoria
sugeriu-se definir uma instância única responsável pela implementação do Programa de
Integridade com a finalidade de centralizar as ações que visem criar, implantar, monitorar
e corrigir diretrizes, políticas, processos e, principalmente, fomentar a cultura de
integridade na Instituição.
Canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a
funcionários e terceiros, e mecanismos destinados à proteção de denunciantes de
boa-fé
O Banco não possui um canal para recebimento de denúncias internas e
esclarecimento de dúvidas relacionadas à integridade, mas dispõe de estruturas que
podem receber denúncias de assuntos específicos como a Ouvidoria, a Comissão de Ética
e a Auditoria Interna. Os canais mencionados ainda são insuficientes no que se refere ao
alcance de todos os assuntos relacionados à integridade e também em relação ao alcance
dos colaboradores terceirizados, principalmente os que não possuem acesso à intranet.
Além disso, não há um plano de comunicação instituído com ênfase à divulgação de
informações referentes aos tipos de canais de denúncia disponíveis, à forma de acessálos, ao processo de apuração e às medidas de proteção para resguardar os denunciantes
contra retaliação, nem normas internas que regulamentam a possibilidade de realização
de denúncia anônima por empregados, terceiros e público externo. Como propostas de
melhoria sugeriu-se, entre outras, o aperfeiçoamento da estrutura existente para o
tratamento de denúncias e dos normativos de modo a conferir maior efetividade aos canais
de denúncia, seja quanto ao alcance de todos os colaboradores, seja quanto à facilitação
do acesso, processamento e disponibilização de informações aos solicitantes.
6

Aplicação de medidas disciplinares em caso de violação do programa de
integridade
No que tange à aplicação de medidas disciplinares em caso de violação aos
padrões e políticas estabelecidos na unidade, observou-se alguns aspectos que podem ser
aprimorados, no que se refere à reestruturação da gestão da área correicional mediante: o
aperfeiçoamento de normativos, melhoria nos controles internos, adoção de medidas
preventivas de cunho informacional junto aos colaboradores e instituição de indicadores
de desempenho.
Procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou
infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados
No Banco da Amazônia existe um arcabouço normativo e setores específicos para a
condução de procedimentos que visem a pronta interrupção, a solução das irregularidades
cometidas por seus colaboradores e a reparação dos danos por ela gerados, sendo que as
medidas adotadas para interromper as irregularidades e remediar danos são comunicadas
à alta direção, a qual compete, também, o julgamento como última instância
administrativa, dependendo da gravidade, dos autores e da materialidade das ocorrências,
conforme previsto em seu Regime de Alçadas. Como ponto de melhoria registra-se a
necessidade de estabelecer indicadores e metas relativas ao processo de apuração e
julgamento dos Processos Administrativos Disciplinares com a finalidade de cumprir os
prazos previstos na NP 118 ou adequar os prazos à realidade do órgão.
Diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão, de
terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e
associados
Quanto às diligências de fornecedores previamente à contratação, o Banco adota
as diretrizes da lei geral de licitações e contratos administrativos, Lei nº 8.666/1993, e a
Lei nº 10.520/2002. Dessa forma, os seus procedimentos de contratação estão vinculados
e limitados às exigências legais e alcançam as pesquisas a alguns sistemas adotados pelo
Governo Federal, tais como: Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CEIS e Sistema
de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF. No caso de detecção de
desconformidades os fornecedores podem ser inabilitados ou até mesmo virem a ter seus
contratos rescindidos, conforme o caso, respeitado o procedimento administrativo
adequado. Como propostas de melhoria sugeriu-se o monitoramento e classificação de
contratados quanto ao risco e inclusão de cláusulas, nos contratos, instruindo seus
fornecedores, bem como seus prepostos, a cumprirem o Código de Ética do Banco, e as
respectivas sanções em casos de descumprimento.
Verificação, durante os processos de fusões, aquisições e outras operações
societárias, do cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de
vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas
Não se aplica ao Banco da Amazônia.
Monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu
aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência de atos lesivos
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Considerando que o Banco da Amazônia não possui um Programa de Integridade
implementado, restou prejudicada a avaliação sobre o monitoramento do referido
Programa. Da mesma forma, o Banco não possui mecanismo de monitoramento para
verificar, no dia-a-dia, a efetiva implementação das ações de Integridade, mesmo que
dispersas, de forma a possibilitar a identificação de pontos falhos que possam ensejar
correções e aprimoramentos. Como propostas de melhorias sugeriu-se a efetiva
implantação do Programa de Integridade, desenvolvimento de mecanismos de
monitoramento e rotinas para reporte de deficiências e adoção de ações corretivas.
Transparência da pessoa jurídica
No que se refere à transparência ativa e passiva, verificou-se que a empresa
estruturou em sua sede um ambiente para atendimento das demandas presenciais,
denominado “Serviço de Informação ao Cidadão-SIC”. Além do ambiente físico, no sítio
eletrônico da empresa há link referente ao sistema e-Sic, em que as demandas podem ser
apresentadas, bem como telefone 0800 e endereço eletrônico do ambiente. Já quanto às
informações disponíveis para consulta no sítio eletrônico do Banco - transparência ativa,
verificou-se que atendem à legislação, entretanto, alguns pontos precisam ser
implementados ou aprimorados, por exemplo: revisão dos dados de transparência ativa,
de modo a verificar sua adequação às exigências previstas na Lei nº 12.527/2011 (LAI),
Lei nº 12.813/2013 (Conflito de Interesses) e no Decreto nº 7.724/2012 (regulamenta a
LAI), necessidade de reformulação da página de acesso à informação, de forma a tornála mais completa, amigável ao usuário e de fácil consulta às informações essenciais da
empresa; melhorar o detalhamento da agenda de compromissos da alta direção e divulgar
em seu sítio eletrônico as pautas (prévias e deliberadas) e atas das reuniões da alta direção.
Processo de tomada de decisões
O processo de tomada de decisão do Banco da Amazônia apresenta um sistema
de alçadas bem definido e um conjunto de normativos sistematizado, além de possuir
mecanismos adequados e suficientes para que as informações relevantes sejam levadas
ao conhecimento de sua alta administração, de maneira célere e completa, para que sirvam
de subsídio apropriado para a tomada de decisão. Como ponto de melhoria registra-se a
necessidade de se alterar as Norma de Procedimentos que tratam da Gestão do Processo
de Reuniões das Assembleias do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva
com a finalidade de tornar obrigatório o registro, nas Atas, das divergências observadas
nos itens deliberados.
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1. Introdução
A adoção de boas práticas corporativas é fator preponderante para diminuir o risco
de corrupção e fraudes e para aumentar a capacidade de detecção e remediação das
irregularidades que venham a ocorrer.
O desenvolvimento de um ambiente íntegro e capaz de prevenir, detectar e sanar
fraudes e atos de corrupção no âmbito das empresas estatais vinculadas ao Poder
Executivo Federal exige de tais entidades, dentre outras ações, a adoção de medidas e
políticas internas de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e
aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta.
Adicionalmente, as empresas devem se comprometer a divulgar sua legislação
anticorrupção aos funcionários e colaboradores, a fim de que sejam cumpridas
integralmente. Devem, ainda, vedar qualquer forma de suborno e trabalhar pela legalidade
e transparência das informações.
Para fins deste relatório, medidas de integridade devem ser entendidas como os
mecanismos e procedimentos adotados pela empresa para prevenir, detectar e sanar
fraudes, atos de corrupção e desvios de conduta. Caso tais medidas tenham sido pensadas
e implementadas de forma sistêmica, com aprovação da alta direção, e sob coordenação
de uma área ou pessoa responsável, tem-se um programa de integridade.

2. Cenário corporativo
O Banco da Amazônia S/A é um banco público federal, organizado na forma de
sociedade anônima de capital aberto, sob controle do governo brasileiro, por meio do
Ministério da Fazenda- MF, e tem como atribuições (objetivos sociais) previstas no artigo
2º de seu Estatuto Social: executar a política do Governo Federal na Região Amazônica
relativa ao crédito para o desenvolvimento econômico social; prestar serviços e realizar
as operações inerentes à atividade bancária; e exercer as funções de agente financeiro dos
órgãos regionais federais de desenvolvimento.
Combinado a isso o Banco opera e administra o Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte (FNO), administra o Fundo de Investimento da Amazônia
(FINAM) e é o agente operador do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA).
O Banco da Amazônia possui capital social subscrito e integralizado no valor de
R$ 1.623.252 mil, representado por 2.964.596.762 ações ordinárias nominativas,
escriturais e sem valor nominal. Em 09 de abril de 2015 foi homologada pelo Bacen a
incorporação de cinquenta por cento da Reserva Estatutária (R$ 403.583 mil) ocorrida
em 2014, sem alteração no número de ações. A participação acionária está dividida em
51% para a Administração Direta, 45,7% para a Administração Indireta e 3,3% para os
demais.
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3. Objetivo e escopo da avaliação
O objetivo do trabalho foi avaliar as medidas de integridade existentes no Banco
da Amazônia, identificando as deficiências e as oportunidades de melhoria, com a
finalidade de diminuir o risco de corrupção e fraudes na companhia, bem como aumentar
a capacidade de detecção e remediação das irregularidades que venham a ocorrer.
A análise realizada abrangeu verificações relacionadas aos seguintes temas:


Comprometimento da alta direção
da pessoa jurídica, incluídos os
conselhos, evidenciado pelo apoio
visível e inequívoco ao programa.



Aplicação de medidas disciplinares
em caso de violação do programa de
integridade.



Procedimentos que assegurem a
pronta
interrupção
de
irregularidades
ou
infrações
detectadas
e
a
tempestiva
remediação dos danos gerados.



Diligências
apropriadas
para
contratação e, conforme o caso,
supervisão, de terceiros, tais como,
fornecedores,
prestadores
de
serviço, agentes intermediários e
associados.



Verificação, durante os processos de
fusões,
aquisições
e
outras
operações
societárias,
do
cometimento de irregularidades ou
ilícitos ou da existência de
vulnerabilidades
nas
pessoas
jurídicas envolvidas.



Padrões de conduta e código de
ética aplicáveis a todos os
empregados e administradores,
independentemente de cargo ou
função exercidos.



Políticas e procedimentos de
integridade aplicáveis a todos os
empregados e administradores,
independentemente de cargo ou
função exercidos.



Treinamentos
periódicos
e
comunicação sobre o programa de
integridade.



Análise periódica de riscos para
realizar adaptações necessárias ao
programa de integridade.



Registros e controles contábeis que
assegurem a pronta elaboração e
confiabilidade de relatórios e
demonstrações
financeiras
da
pessoa jurídica.





Monitoramento
contínuo
do
programa de integridade visando seu
aperfeiçoamento na prevenção,
detecção e combate à ocorrência de
atos lesivos.

Independência,
estrutura
e
autoridade da instância interna
responsável pela aplicação do
programa
de
integridade
e
fiscalização de seu cumprimento.



Transparência da pessoa jurídica



Processo de tomada de decisões



Canais
de
denúncia
irregularidades,
abertos
amplamente
divulgados
funcionários
e
terceiros,

de
e
a
e
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mecanismos destinados à proteção
de denunciantes de boa-fé.
Para que os resultados fossem alcançados, foram realizadas análises documentais,
entrevistas com gestores da companhia e aplicação de questionários aos empregados da
empresa.
Adicionalmente, foram encaminhados questionários a 5581 (quinhentos e
cinquenta e oito) empregados do Banco, no período de 31/07/2016 a 28/08/2016, com a
finalidade de verificar a percepção acerca dos mecanismos de integridade existentes na
empresa. Do total de questionários encaminhados, 351 (trezentos e cinquenta e um), ou
62,9%, foram respondidos.
Para cada tema foram elaboradas questões de auditoria para avaliar o grau de maturidade
quanto a três dimensões existência, qualidade e efetividade.

4. Resultados
1. Comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os
conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa
Neste item, foi avaliado o comprometimento da alta direção da empresa com
o programa de integridade, que se reflete em sua atuação na discussão e aprovação do
conteúdo de um programa de integridade, bem como na participação em atividades
relacionadas ao programa e na supervisão da aplicação das políticas de integridade.
Também foram avaliadas a exigência do cumprimento do Programa de Integridade pelos
públicos interno e externo, bem como a demonstração deste compromisso com a
integridade por meio do discurso dos membros da alta direção. Por fim, buscou-se
mensurar a percepção dos colaboradores da empresa a respeito do efetivo
comprometimento da alta direção com as medidas de integridade.
Inicialmente, cumpre destacar que o Banco da Amazônia não conta com um
Programa de Integridade formal, aprovado pela Alta Administração, e contendo todos os
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de
irregularidades. Encontra-se em execução, no entanto, um Plano de Ação cujo propósito
é implantar o referido Programa, até dezembro de 2017. O Plano foi desenvolvido no
âmbito da Diretoria Executiva, em março do corrente exercício, e está sob a
responsabilidade do Comitê de Ética do Banco, que é vinculado diretamente à Presidência
da República.
O Programa de Integridade deve ser continuamente monitorado e melhorado
a partir do registro de eventos que atentam contra a integridade da empresa. Constitui-se
em boa prática atribuir a uma área específica a responsabilidade pela elaboração,
acompanhamento e aprimoramento do Programa, que dará reportes sintéticos e periódicos
à Alta Administração.
Em que pese a ausência de um Programa de Integridade formalmente
aprovado, o Banco da Amazônia possui medidas e políticas dispersas de integridade,
notadamente voltadas para a ética, estabelecidas de forma pontual, sem se preocupar com

1

Dados estatísticos: nível de confiança de 95%, intervalo de confiança de 5% e 50% de não-respostas.
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o caráter sistêmico e integrado de um programa de integridade. Por meio de mensagens
eletrônicas, por exemplo, denominadas “Palavra do Presidente”, foram abordados temas
contidos no contexto do Programa de Integridade, como as Três de Linha de Defesa - que
trata da identificação e mitigação dos riscos a que está exposto o Banco -, e dos valores
éticos nos quais devem ser pautadas ações dos colaboradores do Banco da Amazônia.
Além disso, o Banco possui um conjunto de normativos e políticas referentes
às questões de ética, a exemplo do Código de Ética do Banco da Amazônia, do Código
de Ética da Auditoria Interna, Código de Ética da Tesouraria, normativos que abordam a
gestão de riscos (NP 204 – Gestão do Risco Operacional) e apuração de responsabilidade
(NP 118 – Responsabilidades e Penalidades). Possui ainda a Ouvidoria e um Comitê de
Prevenção à Lavagem de Dinheiro, sendo todos normativos e unidades, aprovadas pela
Alta Administração.
Como forma de verificar o compromisso com o tema de integridade, foi
verificado se houve a presença dos dirigentes da Alta Administração em treinamentos,
conferências, workshops e seminários, seja como palestrantes ou como ouvintes. Foi
informado que os eventos com participação da Alta Administração foram as Palestras de
Ética Profissional e Conflito de Interesses, esta última ministrada pela ControladoriaGeral da União, Regional Pará. Os referidos temas encontram-se inseridos dentro do
contexto da Integridade.
A Alta Direção adota medidas específicas para promover o comprometimento
dos ocupantes de cargos gerenciais com as medidas de integridade, por meio de Cursos
Obrigatórios que todos os empregados devem realizar, os quais constam como condição
para o acesso a qualquer função comissionada.
Apesar da realização de eventos pela Alta Administração, não foram
observadas ações de comunicação e capacitação específicas para os dirigentes do Banco,
tanto da Alta Administração (Presidência, Conselho de Administração e Diretores),
quanto dos demais níveis gerenciais. Devido à natureza e responsabilidade dos cargos
gerenciais, a empresa deve conduzir ações específicas no sentido de orientar seus
dirigentes sobre as boas práticas de ética, integridade e combate à corrupção, bem como
informá-los sobre as políticas de integridade executadas na empresa.
Um dos desafios contidos no Planejamento Estratégico 2015-2018, sob
responsabilidade da Diretoria de Controle e Risco, é “Aperfeiçoar a gestão e os processos
da governança corporativa, visando a transparência, a equidade, a prestação de contas,
a responsabilidade e a ética no âmbito do Banco.” Verificou-se, ainda, que a ética e a
transparência constam como Valores da Instituição. Estes elementos indicam que a Alta
Direção está comprometida com alguns assuntos relacionados à integridade.
A percepção dos colaboradores acerca da existência de medidas e políticas
com objetivo de prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos,
colhida por meio por meio de resposta a questionários, está mostrada no gráfico a seguir:
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Na sua opinião, a alta direção da empresa em que você
trabalha está realmente comprometida com a prevenção,
detecção e correção de atos de corrupção ou fraude?
5,32% 2,52%

36,41%

55,74%

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Discordo Totalmente

De acordo com pesquisa realizada, cerca de 92,16% dos colaboradores que
responderam os questionários, considerados os que concordam integralmente e
parcialmente, entendem que a alta administração da empresa está comprometida com
medidas e políticas de integridade.
Para os colaboradores terceirizados, fornecedores e outras empresas, o Banco
tem utilizado edital de licitação e contratos, onde é feita a menção ao Código de Ética, o
qual dispõe de capítulo específico tratando da relação com fornecedores e outros
parceiros. Assim, adota a prática de fazer constar nos contratos firmados com todas as
empresas fornecedores a obrigação de que sejam respeitados os princípios éticos e os
compromissos de conduta definidos no Código de Conduta Ética do Banco.
Ante os fatos observados, conclui-se que a Alta Administração pode evoluir
na implantação de medidas relacionadas à integridade, notadamente com a implantação
de um Programa de Integridade formal e efetivo, além de intensificar a comunicação de
mensagens relacionadas ao assunto, de forma a reforçar o compromisso assumido com os
princípios éticos e de integridade.
Sugestões de Melhoria




Implantar formalmente um Programa de Integridade
Intensificar as mensagens ao público interno e externo de temas relacionados à
integridade
Participar, sempre que possível, juntamente com os funcionários ocupantes de
cargos gerenciais, de eventos de capacitação de assuntos relacionados à
integridade.
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2. Padrões de conduta e código de ética aplicáveis a todos os empregados
e administradores, independentemente de cargo ou função exercidos
Os exames deste item referem-se aos padrões de conduta e código de ética,
sua forma de divulgação e aprovação, acessibilidade e facilidade de compreensão da
linguagem em que foi escrito. Também foi analisado o conteúdo, para verificar se o
documento contempla os temas essenciais de um programa de integridade.
O Banco da Amazônia aprovou a criação do código de ética e da comissão de
ética em 7/5/2005 com a finalidade de aplicar padrões de conduta profissionais exigidos
aos administradores, empregados e contratados, estabelecendo deveres e vedações. O
código foi revisado em 26/9/2007 para atendimento das estratégias de Prevenção e
Combate à Lavagem de Dinheiro e em 26/8/2016 para incorporar as alterações da
Resolução nº 10 de 29/9/2008, da Comissão de Ética Pública, e da Lei 12.812/2013 que
dispõe sobre o Conflito de Interesses. Na pesquisa realizada com os colaboradores, 96%
dos participantes afirmaram ter conhecimento da existência do código de conduta do
Banco conforme abaixo:

A empresa em que você trabalha possui código de
conduta?
3%1%

96%

Sim

Não sei

Não

Fonte: Questionário de integridade aplicado pela equipe de auditoria

O código de ética, atualizado recentemente, está disponível na página da
Comissão de Ética na intranet, no sistema de normativos na intranet e também no
endereço corporativo na internet. O documento alcança os seguintes membros
estatutários, empregados e colaboradores, assim constituídos:
a) Membros Estatutários: Conselho de Administração, Conselho Fiscal,
Presidente, Diretores e Comitê de Auditoria;
b) Empregados;
c) Estagiários e menores aprendizes;
d) Dirigentes, assessores e empregados de empresas contratadas;
e) Parceiros de negócios e entidades;
f) Fornecedores;
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g) Todos que, com ou sem remuneração, estejam atuando ou prestando
serviços em nome ou para o Banco da Amazônia, inclusive de forma
temporária.
De acordo com as respostas do questionário de integridade, 84% dos
colaboradores consideram o acesso ao código de ética fácil e rápido, mas 19%
informaram não conhecer o conteúdo ou nunca tentaram acessar o documento.
Você consegue acessar de forma rápida e fácil o código de
conduta da sua empresa?
6%
10%

84%

Sim

Nunca tentei acessar o Código de Conduta da minha empresa.

Não

Fonte: Questionário de integridade aplicado pela equipe de auditoria

Você conhece o conteúdo do código de conduta da sua
empresa?

10%

9%

81%

Sim

Nunca tentei acessar o Código de Conduta da minha empresa.

Não

Fonte: Questionário de integridade aplicado pela equipe de auditoria

Embora o Banco estabeleça, no normativo, que os administradores,
empregados e contratados devem receber exemplar impresso do código de ética, no
momento da posse, admissão ou celebração do contrato, não se localizou evidências, nem
controles que garantam o cumprimento dessa diretriz. Além disso, quanto aos
terceirizados, a obrigação de cumprimento do código de ética nos termos contratuais, não
é suficiente para garantir que os padrões de conduta sejam assimilados e aderidos pelos
terceirizados, considerando, ainda, que não acessam a intranet e não possuem email
corporativo.
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Em termos de idioma, o código de ética é adequado às necessidades
corporativas e o conteúdo alcança parte considerável dos temas indispensáveis ao
desenho de uma política de ética e integridade, porém não foram abordados
explicitamente os seguintes pontos:
a) Menção às políticas ou situações para prevenir fraudes e ilícitos, em
especial que regulam o relacionamento da entidade com o setor público;
b) Menção à existência e a utilização de canais de denúncias e de orientações
sobre questões de integridade;
c) Mecanismos para proteger denunciantes contra retaliação (Registrada
vedação no art. 7º. IX do novo código de ética);
d) Vedação expressa aos atos de prometer, oferecer ou dar, direta ou
indiretamente, vantagem indevida a agente público, nacional ou
estrangeiro, ou a pessoa a ele relacionada;
e) Vedação expressa aos atos de solicitar ou receber, direta ou indiretamente,
vantagem indevida em razão da função pública exercida, ou aceitar
promessa de tal vantagem;
f) Vedação expressa à prática de fraudes, inclusive em licitações e contratos
públicos, seja como contratante ou contratado;
g) Vedação expressa ao nepotismo.
Os exames demonstram a divulgação de informações relacionadas ao código
de conduta por meio da intranet e do correio eletrônico, porém 23% dos empregados que
responderam ao questionário sobre integridade consideram que as regras do código de
conduta não são cobradas e aplicadas pela alta direção e pelos gestores, adicionalmente,
53% dos empregados informaram não ter participado de eventos/capacitações voltados
para divulgação e explicação do conteúdo do código de conduta do Banco.

Você já participou de eventos/capacitações voltados para
divulgação e explicação do conteúdo do código de
conduta da empresa em que você trabalha?

46%
53%

1%
Sim

Nunca tentei acessar o Código de Conduta da minha empresa.

Não

Fonte: Questionário de integridade aplicado pela equipe de auditoria
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Na sua opinião, as regras do código de conduta de sua
empresa são cobradas e aplicadas pela alta direção e
pelos gestores de sua empresa?
23%
7%
70%

Sim

Nunca tentei acessar o Código de Conduta da minha empresa.

Não

Fonte: Questionário de integridade aplicado pela equipe de auditoria

Verificou-se também que apesar de a Comissão de Ética possuir caráter
educativo, as ações de conscientização e de ampla divulgação não tem se mostrado
efetivas e periódicas.

Sugestões de Melhoria


Manter registro de recebimento, pelos colaboradores, de exemplar impresso do
Código de Ética, principalmente pelos terceirizados que não acessam a intranet e
email corporativo.



Promover alteração no Código de Ética, para que sejam abordados expressamente
os seguintes pontos:
a) Menção às políticas ou situações para prevenir fraudes e ilícitos, em
especial que regulam o relacionamento da entidade com o setor público;
b) Menção à existência e a utilização de canais de denúncias e de orientações
sobre questões de integridade;
c) Mecanismos para proteger denunciantes contra retaliação (Registrada
vedação no art. 7º. IX do novo código de ética);
d) Vedação expressa aos atos de prometer, oferecer ou dar, direta ou
indiretamente, vantagem indevida a agente público, nacional ou
estrangeiro, ou a pessoa a ele relacionada;
e) Vedação expressa aos atos de solicitar ou receber, direta ou
indiretamente, vantagem indevida em razão da função pública exercida,
ou aceitar promessa de tal vantagem;
f) Vedação expressa à prática de fraudes, inclusive em licitações e contratos
públicos, seja como contratante ou contratado;
g) Vedação expressa ao nepotismo.
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3. Políticas e procedimentos de integridade aplicáveis a todos os
empregados e administradores, independentemente de cargo ou função
exercidos
Neste tópico, foram analisadas as políticas e procedimentos relacionados a
temas de integridade, observando-se a existência, a adequação do conteúdo e o
acompanhamento da aplicação no âmbito corporativo.
Consideram-se políticas de integridade as normas internas sobre os seguintes
temas: recebimento e oferecimento de brindes e presentes; prevenção da ocorrência de
atos de corrupção (ativa ou passiva) no contato entre representantes da empresa e
terceiros; prevenção do nepotismo; realização de patrocínios e doações filantrópicas;
prevenção de conflitos de interesse no relacionamento com agentes de órgãos e de outras
entidades públicas; prevenção de conflitos entre os interesses privados de seus
colaboradores e o interesse público; prevenção de fraudes e corrupção na participação
(como fornecedor) em processos licitatórios e na execução de contratos administrativos
(como contratado).
Tabela 1: Normas internas do Banco relacionadas aos temas de integridade

Tema

Norma ou procedimento
interno

Responsável por
implementar e monitorar

1.
Recebimento
e
oferecimento
de
hospitalidade, brindes e
presentes
(público
externo)

Código de Ética

Comissão de ética

NP 118 –
Responsabilidades e
Penalidades

Gerência de Gestão de
Pessoas (GEPES)

2.
Prevenção
da
ocorrência de atos de
corrupção
(ativa
e
passiva) no contato
entre representantes da
empresa e terceiros
3.
Prevenção
de
nepotismo na indicação
de funções de confiança
e
de
cargos
comissionados e na
contratação de terceiros

4.
Realização
de
patrocínios e doações
filantrópicas

NP 903 – Normas Gerais de
Imagem e Comunicação
NP 118 –
Responsabilidades e
Penalidades
NP 204 – Gestão do Risco
Operacional
NP 753 - Compras e
Contratações de Bens e
Serviços
MN Pessoal
Estatuto do Banco

Gerência de Imagem e
Comunicação (GICOM)
Gerência de Controle
Interno (GECIN)
Gerência de Gestão de
Pessoas (GEPES)

Gerência de Compras e
Logística (GECOL)
Gerência de Gestão de
Pessoas (GEPES)
Secretária Executiva
(SECRE)

NP 118 –
Responsabilidades e
Penalidades

Gerência de Gestão de
Pessoas (GEPES)

NP 902 – Critérios para
Concessão de Patrocínios

Gerência de Imagem e
Comunicação (GICOM)
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Tema

Norma ou procedimento
interno

Responsável por
implementar e monitorar

5.
Prevenção
de
conflitos de interesse no
relacionamento
com
agentes
de
outras
instituições públicas

Código de Ética

Comissão de Ética

NP 118 –
Responsabilidades e
Penalidades

Gerência de Gestão de
Pessoas (GEPES)

Código de Ética

Comissão de Ética

NP 118 –
Responsabilidades e
Penalidades

Gerência de Gestão de
Pessoas (GEPES)

NP 753 - Compras e
Contratações de Bens e
Serviços

Gerência de Compras e
Logística (GECOL)

6.
Prevenção
de
conflitos de interesses
entre os interesses
privados
de
seus
colaboradores
e
o
interesse público
7. Prevenção de fraudes
e
corrupção
na
participação
em
processos licitatórios e
na
execução
de
contratos
administrativos

NP 204 – Gestão do Risco
Operacional
NP 118 –
Responsabilidades e
Penalidades

Gerência de Controle
Interno (GECIN)
Gerência de Gestão de
Pessoas (GEPES)

Fonte: Banco da Amazônia

O arcabouço normativo do Banco abrange a maioria dos temas examinados,
mas há temas que carecem de melhoria e aspectos de integridade que não foram
implantados conforme segue:
a) Recebimento e oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes:
 Ausência de políticas sobre recebimento e oferecimento de
hospitalidade (hospedagem);
 Ausência de enuncia de clara proibição de que os empregados
recebam brindes e presentes de quem tenha interesse em decisões
ou nas decisões de colegiado do qual o empregado participe;
 Ausência de definição de setores do Banco, cujos
empregados/dirigentes são vedados de receber brindes e presentes;
 Ausência de previsão de o presenteado solicitar autorização ou
comunicar instâncias ao receber brinde ou presente;
 Ausência de mecanismo que permita registro de brindes e
presentes recebidos;
 Desalinhamento nas normas internas quanto aos valores e limites
para recebimento ou oferecimento de brindes.
b) Prevenção da ocorrência de atos de corrupção (ativa e passiva) no
contato entre representantes da empresa e terceiros:
 Ausência de normas internas estipulando regras e procedimentos
capazes de prevenir a ocorrência de corrupção;
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Ausência de controles e mecanismos de prevenção aos atos de
corrupção ativa ou passiva.
c) Prevenção ao nepotismo:
 Ausência de mecanismos e normas internas de prevenção ao
nepotismo.
d) Realização de patrocínios e doações filantrópicas:
 Ausência de regras e procedimentos para a realização de doações
filantrópicas;
 Ausência de critérios de análise de patrocínios que avaliem o
histórico de envolvimento dos beneficiários / patrocinados com
corrupção, fraude ou medidas de integridade e controles internos
adotados.
e) Conflito de Interesses: O código de ética não supre plenamente situações
que possam configurar conflito de interesses no relacionamento com
agentes de outras instituições públicas, no entanto supre as situações que
possam configurar conflito de interesses entre os interesses privados de
seus colaboradores e o interesse público.
f) Prevenção de fraudes e corrupção na participação (como fornecedor)
em processos licitatórios e na execução de contratos administrativos
(como contratado): Não se aplica ao Banco da Amazônia.
No geral, as normas internas apresentadas sobre os aspectos de integridade
estão pulverizadas e sem periodicidade de revisão formalmente definida. Além disso, não
se observou a adoção de ações de monitoramento das áreas gestoras ou controles com o
intuito de garantir a aplicação das políticas e procedimentos existentes. Nesse sentido, há
a necessidade de garantir que tais políticas atinjam seus objetivos e que os normativos
sejam aprimorados, deixando claro aos públicos interno e externo que o Banco não tolera
atos de corrupção e que punirá as ocorrências detectadas.

Sugestões de Melhoria


Aperfeiçoamento de normativos relacionados aos temas das Políticas de
Integridade.



Adoção de ações e controles para monitoramento, pelas áreas gestoras, com o
intuito de garantir a aplicação das políticas e procedimentos existentes.

4. Treinamentos periódicos e comunicação sobre o programa de
integridade
Com relação à comunicação, foi avaliada a existência e a aplicação de uma
estratégia relacionada aos temas de integridade, para o fomento da postura ética a todos
os colaboradores da empresa, além da prevenção de situações de conflito de interesses,
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de corrupção e de fraude. Também foi avaliada a disponibilidade das normas de
integridade e suas atualizações para que todos os colaboradores possam consultá-las.
Além disso, a avaliação buscou mensurar se, como resultado das ações de comunicação,
os colaboradores compreendem a importância do programa de integridade e sabem
identificar seus principais temas.
Com relação ao treinamento, foram verificadas as capacitações sobre temas
de ética e integridade aplicadas pela empresa, avaliando quais as capacitações existentes,
se o seu planejamento e execução contam com a participação da área responsável pelo
programa de integridade, se há estratégia de estímulo para incentivar a participação dos
funcionários nos treinamentos, bem como qual a percepção dos colaboradores sobre esses
treinamentos. Avaliou-se, ainda, a existência de mecanismos para assegurar que todos os
funcionários e dirigentes sejam alcançados pelas capacitações de conteúdo de interesse
geral e que as capacitações específicas alcancem o público de interesse para cada tema.
O Banco não adota uma estratégia ou plano de comunicação sobre os temas
de integridade, contudo utiliza o site institucional para transmitir informações ao público
externo sobre o compromisso com valores e princípios, código de ética, demonstrações
contábeis, relatórios de gestão, licitações, patrocínios e governança corporativa, bem
como a intranet para comunicação com o público interno, utilizando as páginas
corporativas, especialmente da comissão de ética, o portal educacional e o correio
eletrônico.
A percepção dos colaboradores acerca das campanhas para divulgar o papel
e a importância das políticas de integridade e, também, sobre o recebimento das normas
e suas atualizações via email ou em formato impresso foi colhida através do questionário
de integridade e está demonstrada a seguir:
A empresa em que você trabalha realiza campanhas para
divulgar o papel e a importância do programa de
integridade bem como as políticas de integridade?
16%
27%

Sim

57%

Não me lembro

Não

Fonte: Questionário de integridade aplicado pela equipe de auditoria
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Você recebe, via e-mail ou em meio físico, as normas de
integridade adotadas, bem como as suas atualizações?

21%
58%

21%

Sim

Não me lembro

Não

Fonte: Questionário de integridade aplicado pela equipe de auditoria

As comunicações sobre integridade geralmente abordam o código de ética do
Banco e aspectos de conduta e ética profissional, mas precisam alcançar os demais
aspectos da integridade e o público terceirizado, inclusive os que não tem acesso à
intranet. Desta forma, há espaço para implantação de melhorias visando programar os
tipos de comunicações, definir periodicidade de envio, adaptar a linguagem aos diversos
públicos e disseminar os responsáveis pela implementação e supervisão dos assuntos de
integridade.
Em pesquisa aplicada, 87% dos colaboradores afirmaram que as campanhas
do Banco melhoraram a compreensão sobre a importância das políticas de integridade,
no entanto um percentual elevado dos participantes não lembra ou não sabe informar se
a empresa possui medidas ou políticas relacionadas recebimento e oferecimento de
brindes, prevenção à ocorrência de atos de corrupção, prevenção ao nepotismo e conflito
de interesses.

A partir das campanhas realizadas pela sua empresa, você
passou a compreender melhor a importância das políticas
de integridade?
9%

4%

87%

Sim

Não sei opinar

Não

Fonte: Questionário de integridade aplicado pela equipe de auditoria
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A sua empresa possui medidas e/ou políticas relacionados a:
Recebimento e oferecimento de brindes e presentes

64%

Prevenção da ocorrência de atos de corrupção (ativa e passiva)
Prevenção de nepotismo

81%
38%

17%
13% 6%

41%

Realização de patrocínios e doações filantrópicas

21%

83%

Prevenção de conflitos de interesses

Sim

18%

12% 5%

64%

Não me lembro

21%

15%

Não

Questionário de integridade aplicado pela equipe de auditoria

Quanto ao processo de capacitação no Banco, a Gerência de Gestão de
Pessoas (GEPES) é a área responsável pelo levantamento de necessidades, planejamento,
execução e controle de qualidade dos treinamentos, inclusive daqueles relacionados à
integridade.
O Banco trabalha com base no Plano de Desenvolvimento de Pessoas para
promover ações de capacitação vinculadas ao planejamento estratégico, de modo que os
empregados detenham competências, habilidades e atitudes que possibilitem alcançar os
objetivos e metas corporativos. O programa também é norteado por demandas e
apontamentos dos órgãos reguladores e auditoria interna, além do levantamento das
necessidades e demandas represadas ou não atendidas em exercícios passados.
De acordo com as informações da GEPES, os cursos de ética e integridade
são classificados como obrigatórios para todos os empregados, constando na intranet via
portal educacional. O Banco adota o indicador “Cursos Obrigatórios” com a finalidade
de monitorar a participação dos colaboradores, assim semestralmente o indicador é
apurado e enviado a Gerência de Controles Internos e Alta Direção.
Os cursos considerados obrigatórios são: Ética no Trabalho, Prevenção à
Lavagem de Dinheiro, Política Socioambiental, Risco Operacional, Introdução a
Gerenciamento de Risco e Pessoas Expostas Politicamente. Como incentivo, o Banco,
desde a admissão, apresenta uma grade de cursos obrigatórios aos novos empregados,
inclusive constam nas políticas de movimentação entre unidades e seleção interna para
função comissionada.
Os quadros abaixo demonstram os resultados quantitativos nos últimos anos
em relação aos cursos mais afins à temática ética e integridade:
Quadro 1: Informações consolidadas do curso de PLD

Treinamento: Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD)
Público alvo: Todos os empregados do Banco

Carga Horária:
distancia

05

horas

à

Empregados capacitados:
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Quantidade de pessoas
capacitadas no período

Total de empregados
capacitados (acumulado)

Período de Realização

-

2.942

2013

162

3.104

2014

203

3.307

2015

Resumo dos assuntos abordados:
Conceito:
Compreender a Legislação e as Normas quanto à Prevenção Contra Crimes de
Lavagem, Ocultação de Bens Direitos e Valores e do Financiamento ao Terrorismo.
- Etapas da lavagem de dinheiro
- Mecanismos de lavagem de dinheiro
- Aspectos legal e administrativo
Atendimento às exigências legais (Leis Federal 9613/98, 12683/2012 e Circulares
BACEN)
- Controles voltados para a PLD
Procedimento “Conheça seu Cliente”, Política Conheça seu Funcionário, Auditoria
Interna e Externa.
Fonte: Banco da Amazônia
Quadro 2: Informações consolidadas do curso de PEP

Treinamento: Pessoa Exposta Politicamente (PEP)
Público alvo: Todos os empregados do Banco

Carga Horária:
distância

03

horas

à

Empregados capacitados:
Quantidade de pessoas
capacitadas no período

Total de empregados
capacitados (acumulado)

Período de Realização

2.146

2.146

2014

301

2.447

2015

Resumo dos assuntos abordados:
Conceito: O que Pessoa Politicamente Exposta?
- Quais as PEPs que Devem ser Inseridas na Base Cadastral do Banco?
- Porque Registrar na Base Cadastral do Banco?
- Coleta de Dados para PEPs Titulares e Relacionadas
- Procedimentos para cadastros de PEPs
- Procedimento a ser observado no estabelecimento (início) e continuidade de negócios
com PEP.
Fonte: Banco da Amazônia
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Quadro 3: Informações consolidadas do curso de Risco Operacional

Treinamento: Risco Operacional
Público alvo: Todos os empregados do Banco

Carga Horária:
distancia

04

horas

à

Empregados capacitados:
Quantidade de pessoas
capacitadas no período

Total de empregados
capacitados (acumulado)

Período de Realização

-

2.101

2013

208

2.309

2014

314

2.623

2015

Resumo dos assuntos abordados:
Conceitos Básicos

Política de Risco Operacional

- Importância da gestão do risco

Categorias de Risco Operacional

- Visão Geral: Basiléia I x Basiléia II

Gestão de Continuidade de Negócios

- Gestão Do Risco Operacional

Processo de Gestão do Risco Operacional

Demanda Regulamentar

Importância
Operacional

Estrutura de Risco Operacional

da

Gestão

de

Risco

Fonte: Banco da Amazônia
Quadro 4: Informações consolidadas do curso de Introdução ao Gerenciamento de Risco

Treinamento: Introdução ao Gerenciamento de Risco
Público alvo: Todos os empregados do Banco

Carga Horária:
distância

13

horas

à

Empregados capacitados:
Quantidade de pessoas
capacitadas no período

Total de empregados
capacitados (acumulado)

Período de Realização

564

564

2015

Resumo dos assuntos abordados:
Unidade I – Contextualização do risco
– Gerenciamento do risco
– O Acordo de Basiléia
Unidade II – Introdução ao gerenciamento de riscos corporativos
Unidade III– normas e legislação
Fonte: Banco da Amazônia
Quadro 5: Informações consolidadas do curso de Política Socioambiental
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Treinamento: Política Socioambiental
Público alvo: Todos os empregados do Banco

Carga Horária: 4 horas à distância

Empregados capacitados:
Quantidade de pessoas
capacitadas no período

Total de empregados
capacitados (acumulado)

Período de Realização

-

1192

2013

200

2192

2014

238

2430

2015

Resumo dos assuntos abordados:
Relação Homem x Natureza; Desenvolvimento Sustentável; Responsabilidade
Socioambiental; Sustentabilidade no Setor Financeiro; Legislação Ambiental e Política
Socioambiental.
Fonte: Banco da Amazônia
Quadro 6: Informações consolidadas do curso de Ética no Trabalho

Treinamento: Ética no Trabalho
Público alvo: Todos os empregados do Banco

Carga Horária: 4 horas à distância

Empregados capacitados:
Quantidade de pessoas
capacitadas no período

Total de empregados
capacitados (acumulado)

Período de Realização

-

2680

2013

202

2882

2014

306

3188

2015

Resumo dos assuntos abordados:
Comissão de ética do Banco da Amazônia
– Código de Ética do Banco da Amazônia
– Assédio Moral
Aspectos Gerais:
– Características do Assédio Moral;
– Classificação no Âmbito da Empresa;
– O que é e o que não é o Assédio Moral;
– O que a Vítima pode fazer;
– Relações Saudáveis.
Fonte: Banco da Amazônia

O ensino à distância se mostrou eficaz em massificar e difundir informações
sobre aspectos de ética e integridade do Banco, no entanto há necessidade de melhorar os
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controles de monitoramento do alcance das capacitações, bem como de atualização do
conteúdo. Também não se identificou monitoramento periódico da participação dos
empregados e colaboradores terceirizados, pois o controle de capacitação é quantitativo
e generalizado, dificultando o gerenciamento dos eventos por público específico, função
ou área.
O curso de ética no trabalho, por exemplo, alcançou 3.188 capacitados desde
o lançamento, mas até a ocasião das análises não havia recebido atualização. Assim, quem
fez o curso em 2010 está sendo considerado treinado no tema, mesmo depois de 6 anos.
De acordo com a GEPES, o Banco utiliza avaliações de eficácia (testes) após
a realização dos cursos no próprio Portal Educacional, porém não foi apresentada
evidência de um processo sistemático de melhoria das capacitações ou mecanismos para
avaliar a efetividade dos treinamentos no cotidiano dos colaboradores.
Na tabela abaixo constam informações sobre o lançamento e a atualização
dos cursos obrigatórios:
Tabela 2: Data de lançamento e atualização dos cursos obrigatórios

Cursos Obrigatórios

Data de Lançamento Data da Atualização

Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) Janeiro de 2010

Julho de 2013

Pessoas Expostas Politicamente (PEP)

Janeiro de 2010

Fevereiro de 2014

Risco Operacional

Janeiro de 2010

Janeiro de 2015

Introdução ao Gerenciamento de Riscos

Junho de 2015

Junho de 2015

Política Socioambiental

Janeiro de 2010

Abril de 2016

Ética no Trabalho

Janeiro de 2010

Sem atualização

Fonte: Banco da Amazônia

Ao avaliar o conteúdo programático das capacitações obrigatórias, não foi
identificado enfoque específico em assuntos como prevenção ao nepotismo; prevenção
do conflito de interesses; prevenção da corrupção e fraude; recebimento de hospitalidade,
brindes e presentes; patrocínios e doações filantrópicas; prevenção de corrupção e fraudes
nas licitações e contratos administrativos; e utilização dos canais de denúncias.
De acordo com as respostas do questionário de integridade, 67% dos
colaboradores não se lembram de ter participado ou não participaram de treinamentos
sobre o programa e políticas de integridade. Além disso, 59% afirmaram não ter realizado
treinamento de integridade voltado para sua área.
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Você participou de treinamentos sobre o programa e as
políticas de integridade?

33%
56%
11%

Sim

Não me lembro

Não

Questionário de integridade aplicado pela equipe de auditoria)

Os treinamentos do programa de integridade
especificamente voltados para sua área de atuação foram
úteis?
6%
35%

59%

Sim

Nunca participei desse tipo de treinamento

Não

Questionário de integridade aplicado pela equipe de auditoria

Sobre o alcance das capacitações em relação aos dirigentes do Banco,
constatou-se que apenas 29% dos altos executivos possuem todos os cursos obrigatórios,
sendo que nenhum dos diretores executivos e apenas um secretário executivo participou
de treinamentos considerados afins ao tema integridade conforme demonstrado na tabela
abaixo:
Tabela 3: Participação dos altos executivos nos cursos obrigatórios

Altos Executivos

Quantidade
avaliada

Com todos os cursos
obrigatórios

Percentu
al

Diretores
Executivos

6

0

0%

Secretários
Executivos

5

1

20%

Gerentes Executivos

29

9

31%
29

Altos Executivos

Quantidade
avaliada

Com todos os cursos
obrigatórios

Percentu
al

Superintendentes

9

4

44%

Total

49

14

29%

Sugestões de melhoria







Definir a periodicidade das campanhas de comunicação de temas relacionados
à integridade
Ampliar o escopo das campanhas incluindo outros temas ligados à integridade,
de modo que as comunicações não fiquem restritas somente ao campo da ética
profissional
Revisar o conteúdo programático dos cursos disponibilizados, de modo que
sejam abordados assuntos como: nepotismo; conflito de interesses; prevenção
da corrupção e fraude; recebimento de hospitalidade, brindes e presentes;
patrocínios e doações filantrópicas; prevenção de corrupção e fraudes nas
licitações e contratos administrativos; e utilização dos canais de denúncias.
Incentivar que todos os altos executivos do Banco participem de treinamentos
considerados afins ao tema integridade.

5.
Análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias
ao programa de integridade
Nessa sessão, o sistema de gerenciamento de riscos da entidade foi analisado
com o objetivo de verificar se o Programa de Integridade foi elaborado a partir da
avaliação de riscos da entidade, tratando sobre os principais riscos de fraude, corrupção
e desvios identificados. Também se buscou verificar se o Programa de Integridade passa
por atualizações periódicas a partir do sistema de gerenciamento de riscos da entidade.
Sobre o assunto, o Gestor informou que “o Banco da Amazônia, alinhado aos
princípios do Acordo de Basileia e as regulamentações do Banco Central do Brasil
possui políticas, procedimentos e instrumentos de controles e gestão de riscos que
permitem a identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação de
riscos operacionais, tecnológicos, de mercado, de liquidez, de crédito, socioambientais
e outros pertinentes, bem como estão claros os papéis e responsabilidades das unidades
que participam dessa estrutura, incorporando a visão de riscos à tomada de decisões
estratégicas, bem conformidade com as melhores práticas de mercado”.
Os riscos de fraude e corrupção são abordados no contexto do Risco
Operacional, motivo pelo qual serão descritas algumas observações acerca do referido
risco, em detrimento dos demais riscos devidamente normatizados e tratados pelo Banco.
A Política de Risco Operacional do Banco da Amazônia está normatizada na
NP 204 e prevê a elaboração de Relatório semestral pela Gerência de Controles Internos
– GECIN, para posterior apreciação pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de
Administração, a respeito das ações propostas com o objetivo de monitorar as atividades
e reportes dos eventos de perdas operacionais resultantes de falhas, deficiência ou
inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos, com vistas
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a torná-lo um instrumento de gestão quanto ao planejamento e manutenção da
contingência, que minimize os riscos identificados.
O Relatório de Risco Operacional é uma exigência interna e regulamentar
constante da Resolução no. 3.380/2006, do Conselho Monetário Nacional. O Banco
apresentou o Relatório de Risco Operacional do semestre de 2015, onde foi dada ênfase
ao Programa Nacional de Agricultura Familiar/FNO. As Seções 6.1 e 6.2 tratam de
fraudes internas e fraudes externas, respectivamente.
O indicador de fraude interna monitora as perdas decorrentes de desvios de
comportamentos cometidos por agentes internos (empregados, estagiários, terceirizados
ou temporários). No 2º Semestre de 2015, foram registradas duas ocorrências de fraudes
internas, evidenciando tendência de queda no número de ocorrências em comparação aos
últimos três semestres. No 1º. semestre de 2014, foram registradas 35 ocorrências de
fraude, no 2º. semestre de 2014, 10 ocorrências registradas, e 8 ocorrências no 1º.
semestre de 2015.
Todavia, com relação ao impacto financeiro houve uma elevação de 93,6%
se comparado ao semestre anterior, passando de R$ 54,2 mil para R$ 104,9 mil neste
semestre. A elevação foi em decorrência de irregularidades em operações de
FNO/PRONAF, que importou em um montante da ordem de R$90,5 mil.
O gerenciamento sobre perdas decorrentes de eventos de fraudes externas
(clonagem de cartões, falsificação de cheques, dentre outros) possibilita a realização de
ações contra a materialização de novas ocorrências do gênero. No 2º semestre de 2015
foram registradas 27 ocorrências de fraudes externas, apresentando redução de 88,1% em
comparação ao semestre anterior. Igualmente, com relação ao impacto financeiro, foi
observada diminuição de 91,7%. As ocorrências de fraudes externas registradas foram
com cartões de débito, uso de cheques, em benefícios e no internet banking.
Em que pese a disciplina para o tratamento de riscos por meio de normas de
procedimentos e a elaboração de relatórios semestrais, a CGU concluiu, na Auditoria de
Avaliação da Gestão do Exercício de 2015, que em função dos problemas identificados
naquele ano, o gerenciamento do Risco Operacional, no Banco da Amazônia, é
embrionário. Foram propostas diversas recomendações no referido Relatório que, em
grande parte, foram implementadas pelo Banco.
Verificou-se, também, que o Banco não dispõe de uma política de
gerenciamento de riscos relacionados especificamente à corrupção. Conclui-se, portanto,
que o Banco da Amazônia, apesar de dispor de uma política de mapeamento de riscos
operacionais, não realiza a avaliação de riscos para aferir as probabilidades de corrupção
a que está submetida, insumo necessário para, em conjunto com o tratamento de riscos
associados a fraudes, elaborar e aperfeiçoar o programa de integridade.
Sugestões de Melhoria



Identificar e tratar os riscos de corrupção, especialmente nas relações da
entidade com fornecedores de produtos e serviços.
Utilizar os resultados obtidos na gestão de riscos de fraudes e corrupção na
atualização e no aperfeiçoamento do Programa e das Políticas de Integridade.
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6.

Registros e controles contábeis

Com base nos trabalhos realizados pelos Órgãos de controle internos e
externos e nas informações apresentadas pela administração do Banco da Amazônia,
avaliou-se a qualidade dos registros e controles contábeis quanto à oportuna elaboração e
confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras da Instituição.
A avaliação contemplou a seguinte abordagem: Periodicidade dos testes
aplicados nos controles internos contábeis referentes às transações que oferecem maior
risco de distorção da demonstração contábil e a qualificação dos responsáveis pela
condução e implementação dos testes.
A administração das atividades contábeis do Banco é de responsabilidade da
Diretoria de Controle e Risco – DICOR e é executada pela Gerência Executiva de
Contadoria - GECON, cuja responsabilidade consiste em consolidar e disponibilizar
dados contábeis e demonstrativos financeiros do banco e dos fundos geridos por ele para
os públicos interno e externo.
A GECON é composta por uma gerência e possui 38 empregados, com
formação em Ciências Contábeis e Economia. Segundo os gestores, nos dois últimos
exercícios não foram realizadas capacitações para colaboradores das áreas contábil,
financeira e patrimonial sobre normas internacionais de contabilidade, SOX, controles
internos, etc.
Quanto ao atendimento ao disposto na Norma Brasileira de ContabilidadeNBC PG 12, pelos responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis e os que exerçam
funções de gerência/chefia no processo de elaboração das demonstrações contábeis,
informaram que o cumprimento da exigência está dentro do prazo previsto na norma, cujo
término é janeiro de 2017.
Com a implantação das três linhas de defesa prevista no Planejamento
Estratégico (2015-2019), a GECON constitui-se na segunda linha de defesa, apoiando e
monitorando a primeira linha (gerencias operacionais), gerenciando riscos específicos
para implementar práticas eficazes em parceria com a Gerência Executiva de Controles
Internos-GECIN.
O Banco da Amazônia por ser uma instituição financeira está submetido à
supervisão e regulamentação do Banco Central do Brasil (BCB). Adota o Plano Contábil
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif) e devido ser constituído sob a
forma de sociedade anônima aberta, observa as normas expedidas pela Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) e suas demonstrações financeiras são certificadas por
auditores independentes registrados na CVM, além disso, são fiscalizadas pelos Órgãos
Internos e Externos da União que é a acionista majoritária.
Em relação à escrituração contábil dos grupos mais significativos do ativo e
passivo, somente para o permanente utiliza o custo histórico como base de mensuração
no reconhecimento inicial. Para os demais grupos, conforme registrado nas
Demonstrações Contábeis do exercício de 2015, o Banco acompanha a emissão de
pronunciamentos técnicos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que são
adotados a partir da aprovação pelos órgãos reguladores das companhias abertas e
instituições financeiras.
Verificou-se que os procedimentos relativos às políticas e práticas contábeis
adotadas pelo Banco encontram-se devidamente normatizadas internamente, sendo objeto
de atualização sempre que surgem mudanças nas regras que disciplinam a matéria,
entretanto, o Banco não desenvolveu indicadores capazes de identificar alterações
anormais em ativos, passivos, receitas e despesas (red flags) que possam indicar risco de
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fraude ou corrupção e, também, não documenta os controles internos existentes no
processo de elaboração dos relatórios financeiros.
Segundo os gestores, o Banco da Amazônia utiliza estrutura de controle
interno baseada no framework elaborado pelo The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission – COSO, como subsídio à gestão de riscos
conduzida pela GECIN. Esta emite semestralmente o Relatório de Risco OperacionalRACI, que reporta as ações relativas à gestão de risco e é submetido à apreciação do
Conselho de Administração.
Verificou-se que em relação aos riscos associados à escrituração contábil, nos
RACIs emitidos desde o primeiro semestre de 2011 até o segundo semestre de 2015,
apenas um indicador é regularmente reportado: “Fechamento da contabilidade” que é uma
exigência regulamentar e integra o rating de conformidade das unidades do Banco. Esse
indicador é apenas quantitativo, portanto, não há evidencia de que a qualidade dos
registros contábeis é avaliada pela GECIN.
Registre-se que, no exercício de 2014, a Secretaria Executiva de AuditoriaSEAUD, realizou auditoria sobre os demonstrativos contábeis nas unidades responsáveis
pela origem de dados contábeis, consistindo na avaliação da consistência contábil
efetivada mediante a aplicação de 68 itens de verificação sobre: observância do princípio
da oportunidade sob os aspectos da integridade (29) e tempestividade (11); observância
do princípio da competência (2); conformidade dos controles contábeis das agências (8);
eficácia dos controles contábeis das áreas gestoras (18). Do total de itens de verificação,
57 (84%) apresentaram inconformidades em pelo menos uma unidade examinada (área,
rubrica, subconta, adendo ou pacote de tarifa).
Assim, no exame dos registros e controles contábeis, verificou-se que os
fluxos e procedimentos relativos às políticas e práticas contábeis adotadas pelo Banco
encontram-se normatizadas internamente, entretanto, alguns pontos precisam ser
implementados ou aprimorados, tais como: em que pese a Gerência Executiva de
Contadoria ser a segunda linha de defesa, sua atuação sobre a primeira linha não é efetiva,
existindo falhas nas unidades responsáveis pela origem das informações que
comprometem a qualidade das demonstrações contábeis, além disso é necessária a
implementação de indicadores capazes de identificar alterações anormais em ativos,
passivos, receitas e despesas (red flags) que possam indicar risco de fraude ou corrupção
e, também, e de controles internos no processo de elaboração dos relatórios financeiros.

Sugestões de Melhoria





Tornar efetivo o controle sobre a primeira linha de defesa responsável pela
origem das informações que alimentam a contabilidade do banco.
Desenvolver indicadores capazes de identificar alterações anormais em ativos,
passivos, receitas e despesas (red flags) que possam indicar risco de fraude ou
corrupção.
Documentar os controles internos existentes no processo de elaboração dos
relatórios financeiros.
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7.
Independência, estrutura e autoridade da instância interna
responsável pela aplicação do programa de integridade e fiscalização de
seu cumprimento
O objetivo deste tópico é verificar se há uma área específica na empresa,
responsável pelo programa de integridade, bem como avaliar a adequação dos recursos
(humanos, financeiros, espaço físico, materiais, capacitações, etc.) que lhe são
disponibilizados, suas competências, a forma e a abrangência de sua atuação.
Verificou-se que o Banco da Amazônia ainda não instituiu programa de
integridade, portanto, não possui uma unidade formalmente designada com a finalidade
de centralizar as ações que visem criar, implantar, monitorar e corrigir diretrizes,
políticas, processos e principalmente fomentar a cultura de integridade na Instituição.
Apesar de não haver um programa de integridade formalmente instituído, mas
devido ao fato de suas atividades serem regulamentadas e fiscalizadas por diversos
Órgãos de Controle, tais como o Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários,
Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União etc. o Banco possui definido
em seus normativos e em sua estrutura funcional atividades de controles que abrangem
princípios de integridade, mesmo que não realizadas de forma sistêmica e de acordo com
premissas de um programa específico, conforme descritos a seguir:
Gerência Executiva de Segurança Corporativa (GESEC): responsável
pelas políticas e procedimentos de segurança corporativa e comunicação, políticas e
procedimentos voltados à prevenção e detecção de lavagem de dinheiro;
Gerência Executiva de Gestão de Pessoas (GEPES): responsável pela
gestão de pessoas, pelo plano de capacitação sobre integridade e ética e na forma vigente
atua como unidade central de correição (julgamento) e como responsável pela gestão das
demandas de conflitos de interesse;
Secretária Executiva de Auditoria Interna (SEAUD): tem por missão
assessorar a alta administração no desempenho de suas funções e responsabilidades,
buscando agregar valor à gestão, tendo por finalidades básicas, enquanto entidade da
Administração Pública Federal indireta vinculada aos Ministérios e aos órgãos da
Presidência da República: fortalecer a gestão, racionalizar as ações de controle, bem como
prestar apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo. Atua como
unidade de correição (apuração).
Gerência Executiva de Riscos Corporativos (GERIS): responsável pela
política relativa aos riscos corporativos;
Gerência Executiva de Controles Internos (GECIN): responsável por
coordenar as atividades de controles internos do Banco visando identificar desvios de
padrão e riscos, assegurando níveis de serviços adequados à legislação e efetuando a
gestão da conformidade e do risco operacional, realizando a avaliação e validação dos
modelos de riscos do Banco;
Gerência Executiva da Contadoria (GECON): responsável por consolidar e
disponibilizar dados contábeis e demonstrativos financeiros do Banco e dos fundos
geridos por ele para os públicos interno e externo;
Comissão de Ética (COMET): atua na gestão sobre a ética profissional dos
dirigentes, empregados e demais colaboradores do Banco da Amazônia, cabendo-lhe
ainda deliberar sobre condutas antiéticas e sobre transgressões das normas do Banco
levadas ao seu conhecimento.
Ouvidoria: atua como canal de comunicação entre o Banco e os clientes,
usuários e cidadãos, cabendo-lhe receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento
formal e adequado às reclamações/críticas/sugestões/denúncias.
34

Em que pese a estrutura de controle existente, que a princípio deveria
proporcionar segurança adequada para o alcance dos objetivos da Instituição, trabalhos
recentes realizados tanto pela SEAUD como pela CGU evidenciaram falhas nos controles
internos os quais expõem o Banco a riscos elevados em diversas áreas, a exemplo do
trabalho referenciado neste Relatório no tópico “Registros Contábeis e Controles
Internos”. O Banco adotou formalmente o princípio das três linhas de defesa, entretanto,
a avaliação da CGU é que sua implementação não é efetiva, apenas a terceira linha
funciona adequadamente, a primeira e a segunda são incipientes. Falta sinergia à segunda
linha, que é responsável por instituir, fomentar, monitorar e avaliar a primeira linha em
todas as áreas, administrativas e operacionais. Também, foram constatados problemas de
conformidade em operações de créditos, entretanto, já estão sendo executadas ações para
mitigar e prevenir as ocorrências de novos fatos.
Após acordo da CGU com os Gestores do Banco, foi apresentado um Plano
de Ação com o objetivo de elaborar e implementar o Programa de Integridade no âmbito
da Instituição. A Diretoria Executiva, por meio de Decisão emitida em 28/03/2016,
atribuiu a responsabilidade à Comissão de Ética - COMET. Conforme previsto no
cronograma, a implantação do Programa, que já está em sendo elaborado, ocorrerá no
exercício de 2017.
Sugestões de Melhoria


Definir uma instância única responsável pela implementação do Programa de
Integridade com a finalidade de centralizar as ações que visem criar, implantar,
monitorar e corrigir diretrizes, políticas, processos e principalmente fomentar a
cultura de integridade na Instituição.

8.
Canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente
divulgados a funcionários e terceiros, e mecanismos destinados à
proteção de denunciantes de boa-fé
Foram avaliados os canais disponibilizados pela empresa para o recebimento
de denúncias, quanto a sua existência e adequabilidade, bem como a atuação da empresa
no incentivo à realização de denúncias e na proteção aos denunciantes de boa-fé. Buscouse mensurar, também, a percepção dos colaboradores sobre a realização de denúncias à
empresa. Por fim, foi avaliada a existência de canal para esclarecimento de dúvidas e
prestação de informações sobre questões de integridade.
Os exames indicam a ausência de canal para recebimento de denúncias
internas e esclarecimento de dúvidas relacionadas à integridade, mas dispõe de estruturas
que podem receber denúncias como a ouvidoria destinada ao público externo no que se
refere ao direito do consumidor e produtos e serviços, a comissão de ética que atua na
gestão da ética e auditoria interna que se constituiu uma instância de apuração dos
procedimentos disciplinares. Na pesquisa, 84% dos colaboradores afirmam saber da
existência de canal de denúncia e 90% consideram que os canais são facilmente
acessados.
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Sua empresa possui canal de denúncias e de
esclarecimento de dúvidas?
5%
11%

84%

Sim

Não sei

Não

Fonte: Questionário de integridade aplicado pela equipe de auditoria

O canal de denúncias e de esclarecimento de dúvidas da
sua empresa é facilmente acessado?
3%
7%
38%

52%

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Discordo parcialmente

Discordo totalmente

Fonte: Questionário de integridade aplicado pela equipe de auditoria

A percepção dos colaboradores acerca dos tipos de canais de denúncia
existentes foi colhida através do questionário de integridade e está demonstrada a seguir:
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Caso tivesse conhecimento de possíveis violações às
normas da empresa ligadas à ética e integridade, você
saberia quais canais utilizar para a realização da denúncia?

17%

83%

Sim

Não

Fonte: Questionário de integridade aplicado pela equipe de auditoria

Quais os canais de denúncia e de esclarecimento de
dúvidas sua empresa possui?
Link da Intranet

36%

16%

Número Telefônico
Endereço Postal

76%
11%

16%

Endereço de e-mail
Outra forma de acesso

48%
8%

73%

49%
6%

16%

16%

16%

35%

78%

Sim

N/A

Não

Fonte: Questionário de integridade aplicado pela equipe de auditoria

Outros canais de denúncias que a empresa possui.
Ouvidoria
SAC
Comissão de ética
Presencial
Fale conosco
Help desk
Não especificou o canal
SEAUD
SIC
Sistemas
TeleAmazonia
Todos os meios

14
4

3
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Fonte: Questionário de integridade aplicado pela equipe de auditoria
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Os canais de denúncia apresentados são insuficientes no que se refere ao
alcance de todos os assuntos relacionados à integridade e também em relação ao alcance
dos colaboradores terceirizados, principalmente os que não possuem acesso à intranet. As
análises indicam que os canais existentes estão funcionando, com exceção dos contatos
da comissão de ética, cujo ramal divulgado na página da comissão toca em outra unidade
e o email corporativo não retornou ao teste realizado pela equipe de auditoria.
Em relação aos normativos internos não se localizou rotinas sobre o modus
operandi do registro de denúncias, bem como funcionamento e utilização dos canais de
denúncia relacionados à comissão de ética e auditoria interna. Ao considerar a auditoria
interna um canal de denúncia, o Banco precisa estruturar as áreas envolvidas e
uniformizar procedimentos, pois há outras instâncias de apuração que atuam com
apuração disciplinar.
Não foram identificadas ações internas e externas sistemáticas de incentivo à
denúncia de atos contrários à integridade, nem mecanismos instituídos para incentivar a
realização de denúncias anônimas. Contudo, os canais são amplamente divulgados nos
comprovantes de transações bancárias, material de publicidade, instrumentos de crédito
e cartazes nas unidades de negócio. Abaixo segue a percepção dos colaboradores que
participaram do questionário de integridade.
Sobre a realização de denúncias de possíveis violações às
normas da empresa ligadas à ética e integridade,
incluindo casos de conflito de interesses, corrupção ou
fraude, você:
8%

11%

33%

48%

Já viu manifestações da empresa incentivando a realização de denúncias e acredita
que a direção espera e deseja que estes casos sejam denunciados por aqueles que
deles tomem conhecimento.
Nunca viu ou não se lembra de ter visto manifestações da empresa incentivando a
realização de denúncias, mas acredita que a direção espera e deseja que estes casos
sejam denunciados por aqueles que deles tomem conhecimento.
Já viu manifestações da empresa incentivando a realização de denúncias, mas acredita
que a direção não deseja realmente que estes casos sejam denunciados.
Nunca viu ou não se lembra de ter visto manifestações da empresa incentivando a
realização de denúncias e acredita que a direção não deseja que estes casos sejam
denunciados.

Fonte: Questionário de integridade aplicado pela equipe de auditoria

Nesse contexto, o Banco precisa avançar nas medidas e mecanismos para
resguardar denunciantes contra retaliação e na regulamentação da denúncia anônima nos
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canais disponíveis para denúncias. Sobre essas questões segue a percepção dos
colaboradores obtida na pesquisa de integridade aplicada durante o trabalho.
Você tem conhecimento que sua entidade disponibiliza
canais para denúncias anônimas?
16%
55%

29%

Sim

Não sei

Não

Fonte: Questionário de integridade aplicado pela equipe de auditoria

Caso você tivesse conhecimento de possíveis violações às
normas da empresa ligadas à ética e integridade:

45%
55%

Teria segurança de usar os canais, pois acredito que não há retaliação aos
denunciantes na empresa.
Me sentiria inseguro para realizar a denúncia, pois acredito que poderia
sofrer retaliação.
Fonte: Questionário de integridade aplicado pela equipe de auditoria
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A empresa estabelece medidas específicas para prevenir
a retaliação aos denunciantes?
23%
20%

18%
39%

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Discordo parcialmente

Discordo totalmente

Fonte: Questionário de integridade aplicado pela equipe de auditoria

Os critérios mínimos de adequação da estrutura e dos procedimentos da
Ouvidoria do Banco estão em conformidade com exigências e regulamentações da
Ouvidoria-Geral da União, porém há a necessidade de atualização da norma de
procedimento (NP) 017 – Ouvidoria, principalmente quanto aos aspectos de vinculação
da área e às mudanças decorrentes da resolução BCB nº 4.433, de 23 de julho de 2015.
Quanto às ocorrências internalizadas na Ouvidoria, o denunciante geralmente
recebe retorno no prazo regulamentar, porém verificou-se a necessidade de melhoria do
fluxo de atendimento das demandas, já que não se identificou um processo sistemático de
distribuição das denúncias para apuração com maior profundidade ou para identificação
de tendências e problemas, contribuindo para a eliminação das causas de reclamações e
melhoria dos produtos e serviços do Banco.
Em termos gerais, as áreas ou colaboradores envolvidos são notificados a se
manifestar e em seguida a ouvidoria avalia a manifestação para emitir correspondência
ao denunciante e parecer de fechamento da demanda sem que uma instância apure ou
valide a existência dos elementos mínimos de autoria e materialidade, esse modus
operandi eleva o risco de uma resposta não conclusiva, do prosseguimento da prática
denunciada e/ou do comprometimento da imagem corporativa.
Em relação à Comissão de Ética, chamou atenção o fato de o regimento
interno não deixar claro que a secretaria executiva da comissão deve ser vinculada à
instância máxima do Banco e chefiada por empregado do quadro permanente, ocupante
de cargo de direção compatível com a estrutura interna na forma do Decreto 6.029 de
1/2/2007. De acordo com o regimento vigente o encargo recairá em empregado titular de
função comissionada de natureza gerencial, designado pelo Presidente do Banco.
Verificou-se que, entre 2014 e 2015, foram internalizadas 12 denúncias na
Comissão de Ética, sendo que oito foram concluídas e quatro estão em andamento.
Nenhuma das demandas respeitou os prazos de apuração do regimento interno, em média
cada demanda levou 395 dias para ser encerrada e as demandas não concluídas em
estoque têm em média 429 dias. Além disso, as decisões referentes à análise de qualquer
fato ou ato submetido à apreciação do órgão ou por ele levantado não estão sendo
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resumidas para divulgação no sítio do Banco conforme determinada o Art. 18 do Decreto
6.029.
Ao longo do Relatório foram descritas diversas fragilidades identificadas na
avaliação da estrutura e funcionamento da Comissão de Ética, como: (i) extrapolação dos
prazos previstos no regimento para conclusão dos processos; (ii) desatualização do
conteúdo do curso de ética e fragilidade do controle de participantes; (iii) ausência de
estratégia sistemática para a conscientização de colaboradores, inclusive de terceirizados;
(iv) falhas na divulgação de decisões de qualquer fato ou ato submetido à apreciação do
órgão; (v) não vinculação da secretaria da Comissão de Ética à instância máxima do
Banco; e (vi) falta de funcionamento adequado do telefone e correio eletrônico, para envio
e recebimento de denúncias.
Por fim, importa registrar que os membros titulares da Comissão de Ética,
designados pela presidência do Banco, além de desempenharem as atividades próprias de
seus departamentos, compõem outros comitês, conforme constante do Manual de
Organização do Banco. Tal configuração contraria as melhores práticas, as quais
recomendam que a acumulação de cargos e funções dos profissionais de um Comitê de
Integridade é desaconselhável, em razão do conflito de interesses e da falta de
transparência no exercício das atividades (Manual de Ética Empresarial da Fundação
Nacional da Qualidade, FNQ).
Adicionalmente, o Art. 19 do Decreto nº6.029 define que os trabalhos nas
Comissões de Ética devem ter prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos dos
seus membros, quando estes não atuarem com exclusividade na Comissão.
Nesse contexto, a Comissão de Ética do Banco possui o desafio de tratar as
fragilidades detectadas visando a efetividade do processo de apuração de denúncias,
observando os prazos estabelecidos no regimento, na capacitação e conscientização dos
colaboradores, na divulgação de informações, na definição adequada de sua estrutura, na
resolução dos problemas relacionados ao canal de comunicação e na melhoria da
percepção dos colaboradores em relação ao processo de apuração.
Não foi possível avaliar a atuação da auditoria interna como canal de
denúncia, pois o Banco não encaminhou informações para análise.
Na pesquisa de integridade, 49% dos empregados acreditam que as denúncias
são apuradas com bons resultados e 51% acredita que há problema no processo de
apuração.
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Sobre a apuração das denúncias de possíveis violações às
normas da empresa ligadas à ética e integridade,
incluindo casos de conflito de interesses, corrupção ou
fraude, você:
2%
16%
49%
19%
14%

Acredita que as denúncias são apuradas pela empresa, com bons resultados.
Acredita que apenas parte das denúncias são apuradas pela empresa, pois não há
capacidade para apurar todas.
Acredita que apenas parte das denúncias são apuradas pela empresa, dependendo dos
envolvidos ou outras características do fato denunciado.
Acredita que as denúncias são apuradas pela empresa, porém de forma inadequada
(não se chega à verdade dos fatos, responsáveis não são punidos, etc)
Acredita que as denúncias não são apuradas pela empresa.

Fonte: Questionário de integridade aplicado pela equipe de auditoria

Sugestões de Melhoria









Elaborar um diagnóstico sobre o processo de apuração da comissão de ética,
identificando as principais causas pelo não cumprimento dos prazos e definindo
ações de melhoria na apuração das denúncias;
Melhorar a eficiência dos canais de denúncia existentes, especialmente quanto
ao alcance dos terceirizados sem acesso à internet e atendimento de denúncia
por meio de telefone e e-mail.
Modificar os normativos internos para inserir o modus operandi do registro de
denúncias;
Fazer as adequações de estrutura e normativas necessárias para que a Comissão
de Ética e a Ouvidoria sejam tratadas como unidade para recebimento de
denúncias;
Promover ações internas e externas que incentivem a denúncia, inclusive
anônimas, de atos contrários à integridade. Devem ser desenvolvidos, ainda,
mecanismos que resguardem os denunciantes contra possíveis atos de
retaliação.
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Atualizar a Norma de Procedimento (NP) 017 – Ouvidoria, principalmente
quanto aos aspectos de vinculação da área e às mudanças decorrentes da
resolução BCB nº 4.433, de 23 de julho de 2015.
Criar uma instância de apuração/validação de autoria e materialidade da
denúncia, reduzindo, desta forma, o risco de respostas não conclusivas e do
comprometimento da imagem corporativa
Modificar o regimento interno da Comissão de Ética de modo que fique claro
que a secretaria executiva da Comissão esteja vinculada à instância máxima do
Banco e chefiada por empregado do quadro permanente, ocupante de cargo de
direção compatível com a estrutura interna na forma do Decreto 6.029/2007
Adotar as medidas necessárias para que os prazos previstos no regimento
interno sejam cumpridos na apuração das denúncias.
Divulgar no sítio eletrônico do Banco, resumo das decisões referentes à análise
de qualquer fato ou ato submetido à apreciação da Comissão de Ética ou por ela
levantado, conforme determinada o Art. 18 do Decreto 6.029.

9.
Aplicação de medidas disciplinares em caso de violação do
programa de integridade
Um Programa de Integridade é um conjunto de medidas com o objetivo de
prevenir, detectar e remediar a ocorrência de fraude e corrupção, envolvendo políticas e
diretrizes que estabelecem as regras e os procedimentos a serem cumpridos pelos diversos
colaboradores, as condutas permitidas e proibidas e as medidas disciplinares a serem
aplicadas nos casos de violação, pensados e implementados de forma sistêmica,
permeando todas as atividades e a cadeia de negócios da unidade.
A existência e efetividade de tais medidas disciplinares torna-se relevante
para que as normas de integridade não sejam percebidas como providas de caráter
meramente recomendatório, devendo também resultar na aplicação de sanções, mediante
tratamento isonômico dos colaboradores, de modo a coibir o descumprimento e assegurar
a legitimidade do Programa.
Nesse sentido, é importante que as políticas e procedimentos de integridade:
a) estabeleçam medidas disciplinares a serem aplicadas aos colaboradores em caso de
violação aos padrões e políticas estabelecidos, b) que as referidas medidas sejam do
conhecimento dos colaboradores da organização, c) que estejam, de fato, sendo aplicadas
e que d) as causas das sanções aplicadas sejam avaliadas, visando identificar a
necessidade de eventuais alterações em procedimentos e controles, sendo estes os
aspectos avaliados nessa seção.
Com isso revela-se o papel estratégico da unidade responsável pela área
correicional como parte de um sistema de integridade, atuando na prevenção, detecção e
punição para o fortalecimento da integridade pública.
a) medidas disciplinares estabelecidas a serem aplicadas aos
colaboradores em caso de violação aos padrões e políticas estabelecidos
O Banco possui diversos normativos que tratam de medidas disciplinares
aplicáveis aos colaboradores, entre eles a NP 118 aplicável aos colaboradores internos
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(empregados e ex-empregados, inclusive alta administração) e a NP 753 aplicável aos
colaboradores externos, contratados pela entidade.
Além disso, o Código de Ética do Banco estabelece diretrizes de conduta ética
e prescreve padrões de comportamento profissionais exigidos aos administradores,
empregados e contratados, cuja pena aplicável, em caso de descumprimento é a censura
ética, além de outras medidas como admoestação ética, advertência ética e acordo de
conduta pessoal e profissional. As infrações ao Código de Ética são apuradas pela
Comissão de Ética do Banco, que possui regimento próprio.
Segundo a unidade a ocorrência de atos e fatos que ensejem a apuração de
indícios de violações às normas de integridade podem ser comunicados por meio dos
seguintes canais: Comissão de Ética, Ouvidoria, Auditoria Interna e Comitê de Auditoria.
Além disso, a unidade informou que implantará um canal de denúncia interna,
especializado no atendimento aos colaboradores e preparado para receber, analisar e dar
os devidos encaminhamentos às questões relacionadas aos desvios de conduta ética e
descumprimento de normas internas, medida esta aprovada pelo Conselho de
Administração, em março de 2016, com a reestruturação da Gerência de Gestão de
Pessoas - GEPES.
A apuração de irregularidades poderá ser iniciada, portanto, pelo
recebimento de denúncias por meio dos canais indicados, pela constatação de
irregularidade pela própria unidade ou por solicitação de órgãos fiscalizadores, instâncias
diretivas e unidades do Banco.
A NP 118 é a norma que regula, mais especificamente, a matéria disciplinar
no âmbito interno da unidade, estabelecendo o Inquérito Administrativo como o único
procedimento previsto para apuração de responsabilidade disciplinar, sendo classificado
(enquadramento) de acordo com o tipo de irregularidade como: falha em serviço,
comportamental, conduta irregular e ilícito (fraude, apropriação indébita, furto, sequestro
ou assalto), para fins de definição das alçadas competentes para conduzir o procedimento
apuratório.
Da análise do referido normativo verificou-se que:
- O processo de apuração das irregularidades desenvolve-se nas seguintes
fases: apuração preliminar (coleta de informações e provas) para fins de identificação de
autoria e materialidade, além de enquadramento do inquérito; instauração do inquérito
propriamente dito e apuração (interpelação, relatório de inquérito e validade das
alegações); análise (relatório de análise com parecer com proposta de solução do
inquérito); julgamento; recurso e cumprimento da decisão.
- As instâncias apuradoras, analisadoras e julgadoras são definidas de acordo
com o valor vinculado ao inquérito, o tipo de irregularidade e o cargo ou comissão do
envolvido, portanto ocorre de forma descentralizada, abrangendo diversas unidades do
Banco como: Comitê de Administração da Superintendência Regional, da Rede de
Agências, da Secretaria Executiva ou da Gerência Executiva; Gerência de Gestão de
Pessoas (GEPES); Auditoria Interna (SEAUD); Comissão de alto nível; Diretoria
Executiva (DIREX); Conselho de Administração e Comitê de Recursos Humanos
(COMIR).
- É de 120 dias o prazo para conclusão da fase de apuração e análise,
prorrogáveis mediante justificativa fundamentada e de trinta dias corridos e
improrrogáveis para julgamento. Observou-se, contudo, que o prazo assinalado no
normativo não foi cumprido em cerca de 70% dos inquéritos finalizados para julgamento,
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de acordo com levantamento efetuado no Sistema CGU-PAD, apenas nos exercícios de
2014 e 2015.
- Não há previsão normativa para instância responsável pelo juízo de
admissibilidade das denúncias e/ou representações comunicadas, para verificação
preliminar acerca da conduta funcional tida como irregular quanto à: tipicidade,
antijuridicidade, indícios de autoria devidamente demonstrados e elementos suficientes
que comprovem a materialidade; para que, desde a fase que antecede a instauração do
processo disciplinar seja revelada uma justa causa, capaz de respaldar o início até mesmo
da investigação preliminar (coleta de informações e provas), considerando que esta fase,
no âmbito do Banco, prevê a participação do empregado e é considerada sua primeira
oportunidade de defesa, permitindo com que seja, dessa forma, afastada qualquer
arbitrariedade por parte da unidade. Quanto a este ponto, já houve recomendação
semelhante à unidade emitida no bojo do Relatório de Inspeção Correicional CSAF
21/2016.
- A apuração da irregularidade tanto na fase de coleta de informações, quanto
no âmbito do inquérito administrativo propriamente dito é conduzida por um único
empregado do Banco nomeado para a função, que poderá ser o mesmo em ambos os
procedimentos investigativo (coleta de informações e provas) ou punitivo (inquérito
administrativo), incorrendo no risco de contaminação da imparcialidade e arguição de
suspeição pelo empregado envolvido.
- O normativo não trata de forma específica sobre causas de suspeição ou
impedimento de forma a garantir a imparcialidade na condução do apuratório.
- Não foi verificada a existência de correlação e vinculação entre os fatos
típicos, normativamente previstos como infração disciplinar e a prescrição das sanções
disciplinares, de modo a afastar possível afronta aos princípios da isonomia, segurança
jurídica e devido processo legal substancial. Quanto a este ponto, já houve recomendação
semelhante à unidade emitida no bojo do Relatório de Inspeção Correicional CSAF
21/2016.
- O inquérito poderá ter como solução: caso encerrado (não justifica aplicação
de penalidade), caso abrangido (já houve penalidade aplicada), responsabilização
pecuniária (desconto) ou aplicação das seguintes sanções disciplinares: admoestação
(alerta mediante carta), repreensão, advertência, censura, suspensão e demissão.
- É cabível a interposição de recurso contra a decisão da unidade que proferiu
a decisão que será julgado pela unidade imediatamente superior, não podendo resultar em
agravamento da penalidade.
- A norma é silente quanto à prescrição da pretensão punitiva pelo Banco.
Quanto a este ponto, já houve recomendação semelhante à unidade emitida no bojo do
Relatório de Inspeção Correicional CSAF 21/2016.
No que se refere ao relacionamento do Banco com fornecedores de bens e
serviços, a NP 753 estabelece que todas as compras e contratações realizadas no Banco
da Amazônia serão precedidas de licitação pública, obedecendo à Lei 8.666/1993, Lei
10.520/2002 e complementares, ressalvadas as hipóteses de contratação direta e
inexigibilidade, sendo que a aplicação das sanções previstas nos citados normativos
ocorrem mediante apuração pelo Presidente da Comissão de Licitação ou Pregoeiro nos
casos de irregularidades ocorridas durante a licitação e pela GEPAC-COGEC no caso de
irregularidades ocorridas durante a execução do contrato.
Os editais das licitações deflagradas no âmbito do Banco são elaborados em
consonância com a Lei nº8.666/93, Lei nº10.520/2002 e Decreto nº5.450/2005, contendo
cláusula de aplicação das sanções administrativas previstas nos citados normativos, além
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de dispor sobre a comunicação aos órgãos pertinentes na ocorrência de indícios de conluio
entre as licitantes e sobre a vedação à prática do nepotismo. Os contratos firmados
apresentam também, cláusula específica denominada ‘DAS MEDIDAS ANTI
CORRUPÇÃO”, trazendo disposições em consonância com a Lei de Improbidade
Administrativa e Lei nº12.846/2013.
b) Divulgação das medidas disciplinares para os colaboradores da
organização
Segundo a unidade a divulgação das medidas disciplinares são realizadas por
meio de comunicações disponíveis, tais como: normativos, comunicações realizadas via
correio interno (Fique Bem Informado e Mensagem do Presidente), Eventos
Institucionais (Encontro de Gestores), Cursos internos, página da intranet, circulares e
outros periódicos internos, quando são divulgados os principais valores da instituição e
sobre as possibilidades de aplicação de sanções.
Não foi verificado, contudo, dentre os documentos apresentados pelo Banco,
comunicações específicas, tanto para colaboradores internos ou externos, quanto às
medidas disciplinares aplicáveis em caso de violações às diversas políticas, diretrizes e
normas estabelecidos pela unidade.
Está previsto no art. 26 do Código de Ética do Banco a entrega de exemplar
impresso do Código no momento da posse, admissão ou celebração de contrato de
trabalho pelos empregados e contratados do Banco. Para os terceirizados, o Banco adota
a prática de alertar sobre o dever dos contratados de cumprimentos dos normativos e
regulamentos internos, nos editais de licitação e contratos firmados.
c) Aplicação das medidas disciplinares
A NP 118 estabelece que cabe à Gerência de Gestão de Pessoas as seguintes
atribuições:
· criar um número de protocolo para cada inquérito administrativo;
· registrar a ocorrência inicial para cada empregado envolvido;
· alterar registros já cadastrados, quando for o caso;
· registrar a solução do inquérito administrativo;
· cobrar a solução dada ao inquérito administrativo, após decorrido o prazo
de apuração, análise e julgamento, se não informada;
· registrar a solução do recurso, quando for o caso
Portanto compete à GEPES o controle da aplicação de medidas disciplinares,
de forma concentrada, a qual utiliza planilhas eletrônicas para o controle das informações,
havendo, com este procedimento, risco de ausência de registros ou registros
intempestivos da instauração de processos disciplinares, especialmente aqueles
instaurados nas agências do Banco, risco este já materializado na constatação registrada
na Auditoria Anual de Contas da unidade, referente à ausência e/ou registro intempestivo
dos processos instaurados no Sistema CGU-PAD.
Assim, verifica-se que não há sistema informatizado para controle dos
processos disciplinares instaurados nas diversas instâncias, bem como do resultado dos
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referidos processos. Ainda quanto à gestão da área correicional, verificou-se que a
unidade não possui indicadores de desempenho que permitam avaliar e aprimorar os
processos e procedimentos existentes.
Quanto à previsão normativa de que haja a remessa de informações à
autoridade competente sempre que a conduta praticada ensejar apuração de crime,
improbidade ou ressarcimento ao erário e remessa de informação à autoridade competente
sempre que, na análise do caso concreto, a violação ao programa de integridade não
apontar para a ocorrência de infração disciplinar, o Banco da Amazônia informou que, na
hipótese de constatação de ilícito penal ou fraude fiscal praticadas por empregados ou
terceiros isoladamente ou em concursos destes através de operação de financiamento com
recursos públicos, comunica os fatos ao Banco Central do Brasil, encaminhando os
documentos comprobátórios das irregularidades verificadas, com vistas à adoção das
providências cabíveis junto ao Ministério Público ou às autoridades tributárias.
Constatada a tipificação de suposto crime o Banco confecciona delatio
criminis e protocola na Polícia Federal, Ministério Público Federal ou Juiz Federal.
(Crime de Ação Pública Incondicionada, item 2.7 da NP 454 – Administração do Crédito
– Aspectos Gerais)
Além disso o COMIR, sempre que constata, em sede de julgamento, ilícito
penal ou fraude fiscal praticadas por empregados, além do encaminhamento previsto na
NP-454, também encaminha à Gerência Jurídica com vistas à adoção das medidas legais
cabíveis (civil e/ou criminal) em desfavor do empregado que tenha praticado ilícitos
envolvendo recursos públicos.
No que se refere à efetividade dos inquéritos instaurados verificou-se, a partir
de planilha fornecida pela GEPES, que considerando os 248 processos instaurados pela
unidade desde 2011 até 2016 (julho), 98 foram encerrados, 89 resultaram na aplicação de
alguma penalidade e em 12 houve absolvição, sendo que existem 59 processos em
andamento, dos quais 18 já foram encaminhados para julgamento e 41 não finalizaram a
fase de apuração/análise.
Quanto à consistência da aplicação das medidas disciplinares, verificou-se
que o enquadramento das penalidades apresenta certo grau de subjetividade nas diversas
instâncias, visto que a norma não traz critérios objetivos para esse enquadramento, o que
pode resultar na aplicação de penalidades diferentes para casos semelhantes com
inobservância a princípios constitucionais, conforme já registrado em tópico anterior.
No que tange aos colaboradores externos, a GEPAC não mantém controle dos
processos instaurados no âmbito dos serviços de logística, porém quando instada a
fornecer informações relativas aos 3 últimos exercícios, elaborou planilha contendo 10
processos instaurados, sendo seis em 2014 e quatro em 2016.
Da análise dos resultados dos processos, verificou-se que oito processos
resultaram na rescisão do contrato, dos quais em sete foi aplicada multa contratual,
cumulada com suspensão de contratar no âmbito da unidade por 2 anos ou impedimento
de licitar e contratar com a União por 5 anos. Os dois outros processos resultaram na
aplicação da penalidade de advertência.
No âmbito dos processos instaurados pela GEPAC, com base na NP 753,
observou-se consistência na aplicação de penalidades, visto que se baseiam nas regras
previstas nos contratos firmados elaborados em consonância com as disposições das Lei
nº8.666/93 e Lei nº10.520/2002, havendo o enquadramento das penalidades aplicadas de
forma objetiva, considerando a infração cometida e a respectiva sanção prevista nos
referidos normativos.
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d) Avaliação das causas das sanções aplicadas, visando identificar a
necessidade de eventuais alterações em procedimentos e controles
A NP 118 traz no item 2.5.3 os objetivos do inquérito administrativo: a)
apurar e delimitar a responsabilidade de empregado ou de ex-empregado que haja
cometido irregularidade no âmbito do Banco ou a ele relacionada ; b) identificar as causas
e as consequências da irregularidade; c) fornecer às Unidades estratégicas e aos gestores
de produtos e serviços informações sobre irregularidades praticadas no âmbito do Banco,
a fim de mitigar riscos decorrentes de fragilidades em produtos, sistemas, processos e
serviços do Banco; e d) quantificar perdas e identificar possibilidades de recuperação.
Em cumprimento ao citado dispositivo, o Banco adota procedimentos
associados ao inquérito administrativo, como a emissão de Comunicação Interna às
unidades envolvidas com as recomendações exaradas no Julgamento proferido pela
instância competente, visando a mitigação de possíveis falhas existentes e
aperfeiçoamento dos controles internos. Porém não há normatização quanto à
responsabilidade pelo acompanhamento do atendimento das recomendações proferidas
em sede de julgamento.

Sugestões de Melhoria
Reestruturação da gestão da área correicional e aperfeiçoamento
normativo, no que se refere a:








Estabelecimento de unidade responsável pelo Juízo de Admissibilidade
enquanto fase antecedente à decisão da autoridade competente em instaurar o
processo de coleta de provas, o Inquérito Administrativo ou arquivar a
representação/denúncia, como elemento de instrução da decisão a ser tomada à
vista da vinculação, pertinência e viabilidade de se determinar a instauração da
apuração disciplinar e de se buscar potencial responsabilização do servidor, a
partir da revelação de uma justa causa, capaz de respaldar até mesmo o início
de uma investigação disciplinar e seja afastada qualquer arbitrariedade por parte
da unidade.
Previsão de Comissão com pelo menos dois membros, para condução do
inquérito administrativo, de modo a assegurar a imparcialidade e objetividade,
sem ânimo preconcebido do apuratório.
Previsão de casos de suspeição e impedimento de empregado para apuração de
infrações, como o relacionado à suspeição/impedimento do empregado que
conduziu a apuração preliminar (coleta de informações e provas) não ser o
mesmo que conduza o inquérito.
Previsão de correlação e vinculação entre os fatos típicos, normativamente
previstos como infração disciplinar e a prescrição das sanções disciplinares,
considerando, ainda, a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos
que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou
atenuantes e os antecedentes funcionais, como critérios objetivos
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complementares aos tipos, de modo a afastar possível afronta aos princípios da
isonomia, segurança jurídica e devido processo legal substancial.
Adoção de Sistema Automatizado para controle disciplinar, em suas diversas
fases, mitigando riscos de perdas de informações ou disponibilização de
informações intempestivas.
Adoção de indicadores para aprimoramento da área correicional do Banco.
Previsão de prescrição da aplicação da penalidade.
Previsão de unidade responsável pelo acompanhamento do atendimento de
recomendações emitidas em sede de Inquérito Administrativo visando a
mitigação dos riscos e falhas identificados que apontaram para a necessidade de
alterações em procedimentos e controles.
Adoção de medidas preventivas relativas à comunicação, tanto para
colaboradores internos ou externos, quanto às medidas disciplinares aplicáveis
em caso de violações às diversas políticas, diretrizes e normas estabelecidos
pela unidade.

10. Procedimentos que assegurem a pronta interrupção de
irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos
danos gerados
Neste tópico foi analisado se a empresa dispõe de mecanismos destinados à
interrupção de irregularidades detectadas, bem como à tempestiva solução da
irregularidade cometida por um de seus colaboradores e à reparação dos danos por ela
gerados. Também se avaliou se esses mecanismos estão sendo consistentemente
aplicados pela empresa, se as ocorrências são registradas e comunicadas à alta direção, e
se há mecanismos previstos para modificações aos controles internos para evitar a
reincidência do problema.
O Banco da Amazônia informou que no ciclo de detecção, interrupção e
correção, que é regulamentado pelo Manual de Organização – MO, participam de forma
mais direta as seguintes unidades:
Gerência de Controles Internos (GECIN): tem por finalidade coordenar as
atividades de controles internos do Banco visando identificar desvios de padrão e riscos,
assegurando níveis de serviços adequados à legislação e efetuando a gestão da
conformidade e do risco operacional, realizando a avaliação e validação dos modelos de
riscos do Banco.
Forma de atuação: está subdividida em treze coordenadorias, sendo quatro na
sede do Banco e nove que se localizam nas Superintendências Regionais. As
coordenadorias existentes na sede são responsáveis pela modelagem e avaliação de
controles internos; pelo risco operacional; pela validação de modelos e certificação; e pela
gestão da conformidade. As coordenadorias localizadas nas Superintendências Regionais
estão voltadas à verificação/controle da conformidade das operações de crédito.
Comitê de Controles Internos (CCI): constituído por um representante da
Presidência e de cada uma das Diretorias, tem a função de assessorar a Diretoria
Executiva no processo de otimizar os controles internos da Instituição, cuidando para que
a estrutura de controles do Banco seja suficiente e eficaz na minimização dos riscos,
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atuando no desenvolvimento dos projetos estruturais, no gerenciamento e controle dos
riscos operacionais e no direcionamento das ações de disseminação da cultura de
controles internos, tendo como principais atribuições:
a) identificar e avaliar sistematicamente fatores internos e externos que
representam riscos à Instituição;
b) promover contínuas melhorias com vistas a minimizar riscos / ameaças;
c) avaliar se o nível de segregação de funções e/ou atividades está suficiente
para evitar conflitos de interesses, bem como garantir maior segurança na
operacionalização dos processos;
d) avaliar a eficácia dos planos de ação na minimização dos fatores de riscos
identificados;
e) apreciar os Relatórios Semestrais de Avaliação de Controles Internos e
Risco Operacional;
f) analisar as recomendações dos Conselhos de Administração, Fiscal, da
Auditoria Interna e dos Órgãos Supervisores relativas a controles internos e riscos,
acompanhando e sugerindo ações corretivas e de melhorias;
g) acompanhar o desenvolvimento de projetos estruturais nas áreas de
tecnologia, processos e pessoas, com vistas a avaliar o impacto nos controles internos da
Instituição, emitindo Nota Técnica quando necessário;
h) acompanhar, analisar e recomendar ações de minimização do risco
operacional, emitindo Nota Técnica quando necessário;
i) patrocinar ações que promovam a cultura de controle na Instituição.
Secretária Executiva de Auditoria Interna (SEAUD): tem por missão
assessorar a alta administração no desempenho de suas funções e responsabilidades,
assim como apoiar os órgãos do sistema de controle interno do Poder executivo Federal,
buscando agregar valor e fortalecer a gestão. A SEAUD é responsável por fornecer ao
órgão de governança e ao Conselho de Administração, avaliações abrangentes baseadas
no maior nível de independência e objetividade dentro da organização, de modo a agregar
valor à gestão.
No desempenho de suas atribuições, a SEAUD realiza auditorias
programadas e obrigatórias; integra o sistema de correição do Banco, operando como
instância apuradora em procedimentos disciplinares; compõe o grupo responsável pelas
tomadas de contas especiais; e atua como interlocutora perante os órgãos que fiscalizam
a instituição.
Comitê de Recuros Humanos (COMIR): é constituído por membros
permanentes e transitórios. Os membros permanentes são: Gerente Executivo da Gerência
de Gestão de Pessoas (GEPES); Gerente Executivo da Gerência de Segurança
Corporativa (GESEC); Gerente Executiva Pessoa Física (GERPF); Gerente Executivo de
Controles Internos (GECIN); Representante dos empregados. Considera-se membro
transitório do COMIR o titular da Gerência de Suporte Jurídico – GSJUR, o qual não terá
direito a voto. Quando o processo analisado envolver a dispensa de empregado, o comitê
contará com mais um representante dos empregados, totalizando 2 representantes, ambos
com direito a voto. Possui as seguintes atribuições:
a) proceder ao julgamento dos processos administrativos disciplinares de
sua alçada;
b) submeter à Diretoria Executiva, com sua manifestação, os processos
administrativos disciplinares, de alçada de julgamento da Diretoria Executiva;
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c) analisar recursos interpostos pelos empregados apenados em processos
administrativos disciplinares, de sua alçada;
d) submeter à Diretoria Executiva, com sua manifestação, os recursos
interpostos pelos empregados apenados em processos administrativos disciplinares de
alçada de julgamento da Diretoria Executiva.
Comissão de Ética do Banco da Amazônia (COMET): é composta por 03
(três) membros titulares e 3 (três) membros suplentes, escolhidos entre os empregados
ocupantes de cargo efetivo ou emprego do seu quadro permanente, designados por ato do
Presidente do Banco. A Comissão contará com dois representantes dos empregados,
sendo 01 (um) titular e 01 (um) suplente, que serão escolhidos por meio de eleição direta,
dentre os empregados do Banco da Amazônia. A Comissão de Ética é um órgão
independente, de caráter consultivo, normativo, deliberativo e educativo, que tem a
finalidade de atuar na gestão sobre a ética profissional dos dirigentes e empregados do
Banco da Amazônia, e no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público,
cabendo-lhe ainda deliberar sobre condutas antiéticas e sobre transgressões das normas
do Banco levadas ao seu conhecimento.
Comitê de Auditoria (COMAUD): O Comitê de Auditoria do Banco da
Amazônia foi criado em cumprimento ao disposto nas Resoluções 3081 e 3170,
respectivamente, de 29.05.2003 e 30.01.2004, do Conselho Monetário Nacional. O
Colegiado tem o caráter de órgão estatutário e reporta-se ao Conselho de Administração.
Possui as seguintes atribuições:
a) assessorar o Conselho de Administração no que concerne ao exercício de
suas funções;
b) revisar, previamente à publicação, as demonstrações contábeis
semestrais, inclusive notas explicativas, relatórios da administração e parecer do auditor
independente;
c) apreciar o relatório semestral de atividades da Ouvidoria do Banco;
d) avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive
quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à
Instituição, além de regulamentos e o conjunto de normativos internos;
e) avaliar o cumprimento, pela Diretoria, das recomendações feitas pelo
próprio Comitê de Auditoria, bem assim daquelas formuladas pelos auditores
independentes e pela Área de Auditoria;
f) estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de
informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e regulamentares
aplicáveis ao Banco, bem como dos dispositivos normativos internos, inclusive com
previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade
da informação;
g) recomendar à Diretoria a correção ou o aprimoramento de políticas,
práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições;
h) comunicar formalmente ao Banco Central (BACEN), individualmente ou
em conjunto com o auditor independente, no prazo máximo de três dias úteis da
identificação, a existência de evidências de erro ou fraude representadas por:
inobservância de normas legais e regulamentares, que coloquem em risco a continuidade
do Banco; fraudes de qualquer valor perpetradas pela Administração do Banco; fraudes
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relevantes perpetradas por funcionários do Banco ou terceiros; erros que resultem em
incorreções relevantes nas demonstrações contábeis;
i) comunicar, formal e imediatamente, ao auditor independente e à área de
Auditoria, a identificação dos eventos previstos nas recomendações à Diretoria quanto a
correção ou o aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos identificados no
âmbito de suas atribuições;
j) avaliar seu desempenho, mediante a requisição de “feedbacks”
periódicos ao Conselho de Administração, Diretoria, auditor independente e à Área de
Auditoria;
k) avaliar o grau de independência, em relação à Administração do Banco,
com que a Área de Auditoria estabelece e executa o seu plano anual de atividades de
auditoria;
l) elaborar, ao final dos semestres encerrados em 30 de junho e 31 de
dezembro de cada ano, documento a ser denominado “Relatório do Comitê de Auditoria”
contendo, no mínimo, as seguintes informações: atividades exercidas no período, no
âmbito das atribuições próprias do Comitê de Auditoria; avaliação da efetividade do
sistema de controles internos do Banco, com ênfase no cumprimento das normas
emanadas pelo CMN e pelo BACEN com relação à matéria e com evidenciação das
deficiências porventura detectadas; descrição das recomendações apresentadas à
Diretoria, com evidenciação daquelas não acatadas e respectivas justificativas para a
rejeição; avaliação da efetividade da auditoria independente e da área de Auditoria,
inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos
aplicáveis ao Banco, além de regulamentos e normativos internos, com evidenciação de
deficiências, quando detectadas; avaliação da qualidade das demonstrações contábeis
relativas aos respectivos períodos, com ênfase na aplicação das práticas contábeis
adotadas no Brasil e no cumprimento de normas editadas pelo BACEN, com explicação
das deficiências porventura detectadas;
m) fazer publicar, semestral e conjuntamente com as demonstrações
contábeis do Banco, resumo do Relatório do Comitê de Auditoria;
n) reunir-se com o Conselho Fiscal e Conselho de Administração, por
solicitação dos mesmos, para discutir acerca de políticas, práticas e procedimentos
identificados no âmbito das respectivas competências.
Os gestores detalharam as atividades referentes ao ciclo de detecção,
interrupção e correção de irregularidades/fraudes, resumido a seguir:
Detecção. Além das atividades rotineiras realizadas pelos órgãos de controle
interno com o objetivo de detectar desvios de conduta e não observância de
procedimentos/normas que caracterizam irregularidades, falta de compliance, fraudes etc.
existem ferramentas gerais que permitem comunicação de fatos ao Banco por clientes,
acionistas, investidores e sociedade em geral, com acesso através do site do Banco,
através da Ouvidoria e e-SIC.
Aos empregados e demais colaboradores existem os seguintes canais:
1. Comissão de Ética;
2. Ouvidoria
3. Auditoria Interna;
4. Comitê de Auditoria.
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Também podem vir solicitações de apuração proveniente de Órgãos
fiscalizadores, Unidades do Banco e outras instâncias diretivas.
Interrupção. Quando detectado irregularidade (fraudes e/ou falhas em
serviço) em face da atuação de pessoas físicas ou jurídicas que contrariem normas legais
e/ou procedimentos do Banco, cabe a Gerência de Gestão de Pessoas incluir a sindicância
ou processo disciplinar no CGU-PAD.
Também, cabe à Secretária Executiva de Auditoria Interna e ao Comitê de
Auditoria, posicionar-se sobre as sindicâncias ou processos administrativos para
conhecimento da Alta Administração: Diretoria Executiva e Conselho de Administração.
O Comitê de Auditoria, conforme determinação do estatuto, deve comunicar,
individualmente ou em conjunto com a Auditoria Interna, ao Banco Central, no prazo
máximo de três dias úteis da identificação, a existência ou as evidências de erro ou fraude
representadas por:
I. inobservância de normas legais e regulamentares, que coloquem em risco a
continuidade da entidade auditada;
II. fraudes de qualquer valor perpetradas pela administração da instituição;
III. fraudes relevantes perpetradas por funcionários da entidade ou terceiros;
IV.
erros que resultem em incorreções relevantes nas demonstrações
contábeis da entidade.
Esses alertas/ocorrências e restrições têm o objetivo de interromper e prevenir
a atuação de agentes que tenham perpetrado algum tipo de fraude no Banco.
Correção. No Banco da Amazônia existe uma gestão integrada no âmbito da
correição, com alçadas específicas para apuração, análise e proposta de solução e
julgamento de inquéritos administrativos. A Secretaria Executiva de Auditoria Interna
tem área específica - Coordenadoria de Auditorias Especiais (CAESP) - afeta ao assunto
que realiza procedimentos investigatórios de sua alçada de competência.
O Comitê de Recursos Humanos (COMIR) é o principal órgão julgador, tendo
por finalidade básica pronunciar-se sobre os resultados de inquéritos, sindicâncias ou
outra forma de apuração de fatos ligados à conduta funcional.
A irregularidade cometida por empregado ou ex-empregado do Banco é
apurada por meio de Inquérito Administrativo na forma da NP – 118 (Responsabilidades
e Penalidades) e do item 1.4 do ME – Alçadas (cuja finalidade principal é orientar o
processo decisório no Banco).
Os Processos que envolvem desvio ético são apurados por meio de
Procedimentos Preliminares e/ou Éticos na forma do Regimento da Comissão de Ética
(Capítulo XI – Das Normas Gerais do Procedimento).
As fases processuais no âmbito das Comissões de Ética são as seguintes:
I - Procedimento Preliminar, compreendendo:
a) juízo de admissibilidade;
b) instauração;
c) provas documentais;
d) manifestação do investigado e realização de diligências, se necessárias;
d) relatório;
e) decisão preliminar que poderá ser:
1. arquivamento da denúncia, quando a narração dos fatos não permitir, em
juízo preliminar, a identificação de indício de cometimento de infração ética;
2. emissão de proposta de ACPP;
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3. decidir pela continuidade da apuração de indícios de cometimento de
infração ética, convertendo em Processo de Apuração Ética;
4. decidir pela remessa da denúncia acompanhada dos documentos
produzidos no curso da averiguação preliminar à unidade competente segundo as normas
de organização interna do Banco quando sua convicção indicar possível cometimento de
infração disciplinar ou legal
II - Processo de Apuração Ética, subdividindo-se em:
a) instauração;
b) instrução complementar, compreendendo:
1. a realização de diligências;
2. a manifestação do investigado; e
3. a produção de provas;
c) relatório; e
d) deliberação e decisão, que declarará improcedência ou conterá sanção,
recomendação a ser aplicada ou proposta de ACPP.
A Comissão de Ética, sempre que constatar a possível ocorrência de ilícitos
penais, civis, de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, encaminhará
cópia dos autos às autoridades competentes para apuração de tais fatos, sem prejuízo da
adoção das demais medidas de sua competência.
Conforme os gestores, quanto à prevenção das ocorrências e
correção/mitigações das irregularidades são adotadas as seguintes práticas:
a) são emitidas Notas de Auditorias pela Secretária de Auditoria Interna a
Diretoria Executiva, posicionando sobre as irregularidades e propondo medidas corretivas
para as áreas envolvidas;
b) o Comitê de Recursos Humanos, quando do julgamento dos processos
administrativos disciplinares, além das sanções, também, propõe medidas corretivas para
as áreas envolvidas com a irregularidade identificada/apreciada;
c) a Gerência de Controles Internos emite relatórios para Alta Administração:
Diretoria Executiva e Conselho de Administração e as áreas gestoras informando acerca
das fragilidades identificadas e as medidas para mitigação;
d) nos Processos que envolvem desvio ético, após a última revisão do
Regimento, a decisão final sobre investigação de conduta ética que resultar em sanção,
em recomendação ou em Acordo de Conduta Pessoal e Profissional será resumida e
publicada em ementa, com a omissão dos nomes dos envolvidos e de quaisquer outros
dados que permitam a identificação para que desta forma possa utilizar como medida
educativa também.
Pelo exposto, verifica-se que no Banco da Amazônia existe um arcabouço
normativo e setores específicos para a condução de procedimentos que visem a pronta
interrupção, a solução das irregularidades cometidas por seus colaboradores e a reparação
dos danos por ela gerados, sendo que as medidas adotadas para interromper as
irregularidades e remediar danos são comunicadas à alta direção, a qual compete,
também, o julgamento como última instância administrativa, dependendo da gravidade,
dos autores e da materialidade das ocorrências, conforme previsto em seu Regime de
Alçadas.
Foram identificadas falhas, contudo, na apuração de irregularidades.
Verificou-se que os Processos Administrativos Disciplinares em regra não são concluídos
dentro do prazo previsto na NP 118, que é de 120 vinte dias, contados do conhecimento
do fato gerador até o encaminhamento para julgamento.
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Conforme levantamento efetuado no sistema CGU-PAD, 72% dos Processos
instaurados nos exercícios de 2014 e 2015 não atenderam ao prazo limite previsto na
norma, tendo sido conclusos para julgamento levando em média 212 dias, contados a
partir da instauração dos processos, uma vez que não se tem as informações sobre a data
em que ocorreram os fatos geradores. Num caso extremo, existe um Processo que foi
concluído para julgamento após 620 dias da instauração.
O descumprimento dos prazos regulamentados para apuração de
irregularidade concorre para a sensação de impunidade dentro da instituição, posto que a
apuração da irregularidade e o julgamento e, sendo o caso, a aplicação da penalidade
constitui manifestação do interesse público consubstanciado na necessidade de se
averiguarem todos os fatos supostamente irregulares e, se constatada autoria e
materialidade suficientes, de se aplicar a penalidade cabível, afastando dos quadros da
Administração o empregado faltoso.
Registre-se que o descumprimento do prazo previsto para a condução do
processo disciplinar no âmbito do Banco foi constatado e registrado pela CorregedoriaGeral da União, no Relatório de Inspeção Correicional CSAF nº21/2016, quando foi
emitida a seguinte recomendação à unidade: Fortalecimento da capacidade operacional
da Auditoria Interna e estruturação de unidade correicional específica, com aumento do
número de servidores e/ou eventual retificação dos normativos internos no sentido de
adequar os prazos legalmente previstos à realidade do órgão.
A percepção dos colaboradores a respeito da apuração de denúncias, está
demonstrada no gráfico a seguir:

Percepção dos empregados sobre a apuração de
denúncias

16; 16%
49; 49%

14; 14%

19; 19%

3; 2%
Acredita que as denúncias são apuradas pela empresa, com bons resultados.
Acredita que as denúncias não são apuradas pela empresa.
Acredita que apenas parte das denúncias são apuradas pela empresa, dependendo dos envolvidos
ou outras características do fato denunciado.
Acredita que apenas parte das denúncias são apuradas pela empresa, pois não há capacidade para
apurar todas.
Acredita que as denúncias são apuradas pela empresa, porém de forma inadequada (não se chega à
verdade dos fatos, responsáveis não são punidos, etc).

Fonte: Elaborado pela CGU.
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Verifica-se que a percepção dos empregados do Banco a respeito da apuração
de denúncias ratifica a conclusão da CGU, posto que mais de cinquenta por cento
entendem que há problemas na condução das apurações.
Sugestões de Melhoria


Estabelecer indicadores e metas relativos aos prazos de apuração e julgamento
dos Processos Administrativos Disciplinares com a finalidade de cumprir os
prazos previstos na NP 118.

11. Diligências apropriadas para supervisão de fornecedores,
prestadores de serviço, agentes intermediários e associados
Neste tema, foi verificado se a empresa realiza diligências apropriadas para a
supervisão de fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados.
A avaliação incluiu, ainda, a verificação quanto ao registro, por parte da estatal, de seu
compromisso com a ética e com os padrões de integridade e quanto à exigência de
compromisso recíproco do contratado, no ato da contratação. Verificou-se, ainda, se a
entidade monitora o cumprimento das cláusulas contratuais relacionadas à integridade.
Também é objetivo dessa sessão verificar se a entidade classifica seus
contratos de acordo com a exposição aos riscos de fraude e corrupção e se adota controles
e procedimentos específicos nos contratos com terceiros, levando em consideração a
exposição desses contratos a esses riscos.
As empresas estatais devem adotar verificações prévias (due diligence) à
contratação e medidas visando à supervisão de terceiros contratados, principalmente em
situações de elevado perfil de risco à integridade.
As verificações devem ocorrer em todas as fases da relação contratual. Antes
das contratações, ainda na fase de habilitação, há procedimentos de due diligence que se
somam aos normativos sobre compras públicas. Em seguida, na execução do contrato, os
procedimentos buscam monitorar e garantir que a empresa contratada esteja em
conformidade com as normas contratuais e as leis nacionais.
Este tipo de verificação prévia visa à contratação de fornecedores e
prestadores de serviços que se coadunem com os princípios éticos da empresa, com menor
risco de se envolverem em situações antiéticas ou ilegais, além de fomentar boas práticas
de ética e integridade por toda a sua cadeia produtiva.
O Banco da Amazônia é obrigado a seguir as diretrizes da lei geral de
licitações e contratos administrativos, Lei nº 8.666/1993, e da Lei nº 10.520/2002, que
instituiu a modalidade de pregão para aquisição de bens e serviços comuns. Dessa forma,
os seus procedimentos de contratação estão vinculados e limitados às exigências legais e
alcançam as pesquisas aos sistemas adotados pelo Governo Federal, tais como: Cadastro
Nacional de Empresas Punidas - CEIS e Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores
– SICAF. Em casos específicos dos contratos de patrocínio são consultados os restritivos
SPC, SERASA e CADIN, sendo beneficiada somente a Pessoa Física ou Pessoa Jurídica
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que estiver regular perante estes restritivos, sendo prevista em norma interna a
necessidade de consulta.
No caso de detecção de desconformidades, os fornecedores podem ser
inabilitados ou até mesmo virem a ter seus contratos rescindidos, conforme o caso,
respeitado o procedimento administrativo adequado.
O Banco da Amazônia possui um conjunto de normativos (Normas de
Procedimentos) que disciplinam os procedimentos de aquisição de bens e serviços e
gestão dos contratos resultantes com terceiros, dentre os quais podemos citar: NP 751 –
Administração e Gestão de Contratos Administrativos; NP 752 – Pagamentos a
Fornecedores de Bens e Serviços; NP 753 – Compras e Contratações de Bens e Serviços;
e NP 758 – Gestão de Serviços Terceirizados.
As compras e contratações, no Banco da Amazônia, são realizadas pela
Gerência de Compras e Logística – GECOL, a qual é demandada pelas áreas finalísticas
que são responsáveis pelas especificações técnicas dos produtos e serviços a serem
adquiridos. Em área distinta, a Gerência de Patrimônio e Gestão de Contratos – GEPAC
é responsável pela gestão dos contratos e pela realização dos pagamentos. Importante
salientar que a segregação de funções tem um papel importante na prevenção e detecção
de casos de fraudes e corrupção.
Foi informado que o Banco não verifica se a contratada possui medidas de
integridade adequadas, tais como código de ética estabelecendo princípios e regras de
conduta, canal para recebimento de denúncias, treinamento para seus colaboradores em
temas relacionados à integridade. Verificou-se, no entanto, que novos contratos firmados
no segundo semestre de 2016, contêm cláusula específica sobre manutenção e
cumprimentos por ambas as partes de código de ética e conduta.
As regras para aceitação do preposto estão definidas na Norma de
Procedimentos 758 – Gestão de Serviços Terceirizados. Não há, no Banco, uma
classificação e monitoramento dos contratos firmados com terceiros, de acordo com risco.
Em análise, por amostragem, aos contratos do Banco com terceiros, verificou-se que não
constam cláusulas instruindo seus fornecedores, bem como seus prepostos, a cumprirem
o Código de Ética do Banco, e as respectivas sanções em casos de descumprimento.
Verificou-se, porém, contratos firmados no segundo semestre de 2016 contendo cláusula
específica de proibição à prática do nepotismo, nos termos do Decreto 7.203/2010 e
cláusula específica exigindo a observância das normas de prevenção à corrupção, dentre
elas a Lei Anticorrupção – Lei 12.846/2013.
Por fim, o Gestor informou que, ao identificar falhas na execução do
contrato e/ou desvios de conduta de fornecedores, prestadores de serviços ou
intermediários, efetua a abertura de processo administrativo para aplicar as penalidades
previstas no instrumento contratual. Declarou, no entanto, não ter efetuado nenhum
registro nesse sentido.
Sugestão de Melhoria



Monitorar e classificar os contratados a partir de uma avaliação de risco.
Inclusão de cláusulas, nos contratos, instruindo seus fornecedores, bem como
seus prepostos, a cumprirem o Código de Ética do Banco, e informando as
respectivas sanções em casos de descumprimento.
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12. Verificação, durante os processos de fusões, aquisições e outras
operações societárias, do cometimento de irregularidades ou ilícitos ou
da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas
Esta situação não se aplica ao Banco da Amazônia.

13. Monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu
aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência de atos
lesivos
Neste item foi avaliada a existência de mecanismos para monitorar a
aplicação e efetividade do programa de integridade, observando, ainda, se o
monitoramento tem a participação ou supervisão da área responsável pelo programa de
integridade.
Objetivou-se identificar, ainda, se o programa de integridade já foi alterado
ou aperfeiçoado (no que diz respeito à prevenção e combate à fraude e corrupção) como
resultado de uma atividade de monitoramento, de forma a verificar a efetividade dos
mecanismos previstos.
Em atendimento à indagação da CGU, a respeito das medidas de
monitoramento do Programa de Integridade, o Banco da Amazônia informou que: “ainda
não possui um programa de integridade estruturado e sob a responsabilidade de uma
única área, que planeje e monitore o conjunto de ações relacionadas ao tema. No entanto,
o Banco possui um conjunto de normativos e políticas referentes às questões de ética e
integridade aprovadas pela alta administração”.
Foi informado, ainda, que se encontra em execução um Plano de Ação cujo
propósito é implantar o referido Programa, até dezembro de 2017. O Plano foi
desenvolvido no âmbito da Diretoria Executiva, em março do corrente exercício, e está
sob a responsabilidade do Comitê de Ética do Banco, que é vinculado diretamente à
Presidência da República.
Considerando que o Banco não possui um Programa de Integridade
implementado, não se pode falar de monitoramento do Programa, mas sim, do
acompanhamento de ações difusas, cujos processos estão sob a gestão de vários
ambientes, ao invés de uma estratégia coordenada com participação da área de
integridade. Não foram apresentados mecanismos de monitoramento para verificar, no
dia-a-dia, a efetiva implementação das ações de Integridade, de forma a possibilitar a
identificação de pontos falhos que possam ensejar correções e aprimoramentos.
Da mesma forma, não foram identificadas evidências de que é realizada
uma avaliação independente para as medidas de integridade adotadas. Também não é
realizado o acompanhamento periódico da execução das medidas de integridade e não são
mantidos registros da aplicação dos procedimentos. As deficiências nos mecanismos de
integridade não são reportadas às pessoas que têm poder para determinar ações corretivas
e são sanadas por meio de alterações e aperfeiçoamentos no Programa de Integridade.
Sugestões de Melhoria


Finalizar a implantação do Programa de Integridade.

58






14.

Desenvolver mecanismos de monitoramento, por meio de uma estratégia
coordenada com participação da área de integridade, de modo que as
deficiências identificadas no âmbito do processo de monitoramento sejam
devidamente corrigidas.
Estabelecer mecanismos para registros da aplicação dos procedimentos do
Programa de Integridade.
Estabelecer rotinas para reportar as deficiências identificadas às pessoas que
têm poder para determinar ações corretivas, por meio de alterações e
aperfeiçoamentos no Programa de Integridade.

Transparência da pessoa jurídica

Neste tópico foram avaliadas as rotinas adotadas pela entidade para
divulgação de informações relevantes solicitadas ou não pelo público interno e externo.
Foi verificado se a entidade observa a publicidade como preceito geral e, o sigilo, como
exceção, divulga as informações de interesse público, independente de solicitações,
utiliza meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação e fomenta o
desenvolvimento da cultura da transparência da informação.
Com relação à transparência passiva, avaliou-se o cumprimento de
dispositivos da Lei de Acesso à Informação – LAI, Lei nº 12.527/2011, que estipulam a
adoção de medidas para permitir a solicitação de acesso a informações pelo público em
geral.
Verificou-se que a Instituição criou, em maio de 2012, um ambiente para
atendimento presencial das demandas passivas, denominado “Serviço de Informação ao
Cidadão-SIC”, vinculado à Ouvidoria e que funciona somente na Sede do Banco, no
horário de 08:00 às 18:00 h. Além do ambiente de atendimento pessoal, no sítio eletrônico
da
empresa
há
link
referente
ao
sistema
e-Sic
(http://www.bancoamazonia.com.br/index.php/sic), em que as demandas podem ser
apresentadas, bem como pelos telefones 0800 722 2171 e (91) 4008-3917.
No exercício de 2016, a CGU realizou no Banco da Amazônia o trabalho
denominado “Avaliação do padrão de respostas às solicitações de informações no Poder
Executivo Federal” O objetivo da Avaliação foi identificar pontos a serem melhorados
nas qualidades das respostas de pedidos feitos a órgãos e entidades do Poder Executivo
Federal com base na Lei de Acesso à Informação – LAI e contemplou o seguinte escopo:
Requerimentos cadastrados no Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão
(e-SIC) com respostas concedidas no 1º semestre de 2015, somente para aos pedidos
iniciais. O resultado do trabalho evidenciou falhas, tendo a CGU emitido orientações para
corrigi-las, as quais estão registradas juntamente com as demais recomendações relativas
a este tópico.
Em relação à transparência ativa, foi avaliado se a empresa divulga em seu
sítio eletrônico oficial atualizado as informações requeridas pela Resolução Nº 05/2015,
emitida pela Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração
de Participações Societárias da União - CGPAR e pelo Decreto Nº 7.724/2012.
Verificou-se em consulta ao sitio do Banco que as informações exigidas pela
Resolução Nº 05/2015 CGPAR estão disponíveis e de fácil acesso. Também, são
divulgadas as informações previstas no Art. 7 Decreto Nº 7.724/2012, exceto as previstas
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no item VI que trata das remunerações e subsídios recebidos pelos empregados e
dirigentes, em que pese constar as outras informações sobre os empregados. Sobre a
ausência das informações, a Ouvidoria do Banco, por meio do Ofício n.º 2016/03, de 15
de julho de 2016, apresentou a seguinte justificativa:
“As informações disponibilizadas estão de acordo com o rol mínimo
orientado por esta CGU, exceto quanto ao inciso VI que trata das remunerações dos
empregados e dirigentes, cuja obrigatoriedade foi dispensada conforme Art. 6º da
Portaria 233 de 25/05/2012 do MPOG, tendo em vista as peculiaridades do Banco. ”
Sobre o assunto transcreve-se a Decisão emitida pela Oitava Turma
Especializada do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, aplicada ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, que por analogia aplica-se
ao Banco da Amazônia:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO.
PUBLICIDADE DA REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIOS. IMPOSIÇÃO LEGAL.
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS.
“1. O cerne da discussão trazida no presente feito reside na verificação se o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES encontra-se
submetido aos ditames legais trazidos pela Lei nº 12.527/2011, para fins de publicação
da tabela de remuneração de seus funcionários e diretores.
2. A Lei de Acesso à Informação representa um relevante marco propulsor
da cultura da transparência na Administração Pública brasileira, tendo regulamentado
o acesso à informação para a coletividade, constitucionalmente garantido (art. 5º,
XXXIII; art. 37, § 3º, II e art. 216, § 2º, da CF/88), proporcionando maior controle da
sociedade sobre os atos e gastos estatais.
O Decreto nº 7.724/12 expressamente dispôs que as remunerações e
subsídios recebidos por todos os servidores públicos deverão ser disponibilizados, de
forma individualizada, pelos órgãos e entidades públicas em seus sítios eletrônicos.
3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já assentado
entendimento de que a publicação da remuneração dos servidores apresenta-se como
meio de concretizar a publicidade administrativa, devendo todos os gastos públicos
necessários ao controle e fiscalização pela sociedade serem obrigatoriamente lançados
nos meios de comunicação.
4. A publicidade da remuneração de funcionários e diretores do BNDES, não
se amolda às hipóteses de exceção trazidas pela Lei nº 12.527/2011 e pelo Decreto nº
7.724/12, uma vez que a divulgação de tais dados não é capaz de acarretar prejuízos à
competitividade ou à governança corporativa, não se caracterizando como informação
estratégica.
6. Por se tratar de uma empresa pública federal, cujas atribuições estão
vinculadas à atividade de fomento, o BNDES submete-se ao regime jurídico
administrativo e às regras de direito público, portanto, aos Princípios regentes da
administração pública, dentre estes, o da Transparência.
7. Apelação e Remessa Necessária providas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas:
Decide a Oitava Turma Especializada do Egrégio Tribunal Regional Federal
da 2ª Região, por unanimidade, em dar provimento à Remessa Necessária e à Apelação,
nos termos do Voto do Relator, constante dos autos e que fica fazendo parte integrante
do presente julgado.
Rio de Janeiro, de 2015.
GUILHERME DI EFENTHAELER,
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Desembargador Federal – Relator.”
Em relação ao formato dos relatórios disponibilizados, verificou-se que
algumas informações são disponibilizados apenas em PDF, como exemplo as referentes
aos contratos, portanto não atendem ao inciso III do Art. 8º do Decreto n.º 7.724/2012,
que prevê gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e
não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das
informações.
O exame da agenda das autoridades publicada (Art. 11 da Lei nº 12.813/2013)
demonstrou que não há um detalhamento adequado, uma vez que quase a totalidade dos
compromissos são registrados apenas como: “Agenda interna”.
Outra falha em relação à transparência ativa é a ausência de divulgação em
seu sítio eletrônico das pautas (prévias e deliberadas) e divulgação de forma parcial de
atas das reuniões da alta direção.

Sugestões de Melhoria:

Quanto à transparência passiva, transcreve-se as recomendações já
apresentadas ao Banco no Relatório “Avaliação do padrão de respostas às solicitações
de informações no Poder Executivo Federal”:









Sugere-se que o órgão insira as informações sobre a possibilidade de
interposição de recurso em todas as respostas aos pedidos de informação - no
caso de qualquer tipo de resposta, inclusive acesso concedido, indicando pelo
menos o cargo e área da autoridade superior que julgará o recurso. Além disso,
o órgão deve avisar explicitamente que o solicitante tem 10 dias para entrar com
recurso, contados a partir do momento em que tomar ciência da resposta do
órgão ou entidade.
Sugere-se que o órgão indique em todas as respostas aos pedidos de informação
qual foi a área técnica produtora da resposta, evitando a descrição apenas do
cargo do servidor respondente. Destaca-se que a assinatura da área responsável
pela produção da resposta é fundamental, pois o recurso, caso ocorra, deve ser
direcionado para a autoridade superior a quem proferiu a resposta.
O órgão só deve marcar “Acesso concedido” quando toda a informação
solicitada é franqueada ao requerente. Não é considerado acesso concedido
quando o órgão recebe várias perguntas e responde apenas aquelas que são de
sua competência ou quando determinada informação não poderá ser fornecida
ao demandante, nesse caso a correta marcação seria acesso parcialmente
concedido e acesso negado respectivamente.
Sempre que o órgão negar o acesso a uma informação ele deve indicar as razões
da negativa, total ou parcial, do acesso. Saliente-se que além da citação legal
para negativa, é importante que seja feita sua fundamentação lógica.
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Em relação ao campo de restrição de conteúdo do e-SIC, verificou-se que o
Banco da Amazônia está bloqueando a publicação de pedidos que não
apresentam informações restritas nos pedidos e respostas. Também houve caso
que o Banco não restringiu o conteúdo de pedido que deveria ser restrito, pois
continha informação pessoal. Portanto, faz-se necessário que seja feita uma
revisão na marcação do campo, considerando todo o conteúdo do pedido, da
resposta e dos anexos.
Destacamos que o órgão deve justificar o motivo da prorrogação, caso a caso.
Os motivos podem ser variados, mas devem corresponder ao motivo real, por
exemplo, necessidade de mais tempo para consolidação dos dados, tratamento,
complexidade.
Sugere-se que não sejam colocados os nomes dos solicitantes, CPF, RG e outros
números cadastrais nas respostas e anexos, a não ser quando necessário, pois os
pedidos serão disponibilizados na internet para acesso público, disponíveis em:
www.lai.gov.br/busca.
Recomenda-se que o órgão insira no sistema todas as comunicações efetuadas
com os requerentes, permitindo o registro de todo o processo de atendimento
aos pedidos de acesso à informação encaminhados ao BASA.
Quanto à transparência ativa:








15.

revisar os dados de transparência ativa disponíveis no sítio eletrônico do Banco,
de modo a verificar sua adequação às exigências previstas na Lei nº
12.527/2011 (LAI), Lei nº 12.813/2013 (Conflito de Interesses) e no Decreto nº
7.724/2012 (regulamenta a LAI);
avaliar a necessidade de reformulação da página de acesso à informação, de
forma a torná-la mais completa, amigável ao usuário e de fácil consulta às
informações essenciais da empresa;
avaliar a possibilidade de melhorar o detalhamento da agenda de compromissos
da alta direção;
divulgar em seu sítio eletrônico as pautas (prévias e deliberadas) e todas as atas
das reuniões da alta direção, tarjando em preto as deliberações sujeitas a sigilo.

Processo de tomada de decisões

Neste tópico foi verificado se a Instituição tem mecanismos adequados e
suficientes para que as informações relevantes sejam levadas ao conhecimento de sua alta
administração, de maneira célere e completa, para que sirvam de subsídio apropriado para
a tomada de decisão.
Além disso, buscou-se avaliar se a empresa estabeleceu parâmetros para a
atuação dos seus gestores em processos que envolvem vultosos recursos financeiros.
A tomada de decisão pela alta administração do Banco da Amazônia é
realizada de forma colegiada pelos Comitês, Diretoria Executiva (DIREX) e Conselho de
Administração (CONSAD). Esses Órgãos possuem competência e responsabilidades
regulamentadas no Regimento Interno, no Regime de Alçadas e Normas de
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Procedimentos, sendo que estes estabelecem os tipos de estudos que devem ser
elaborados para subsidiar as decisões relativas às políticas, as estratégias corporativas, o
plano geral de negócio e as operações; inclusive preveem a contratação de entidade
externa para elaboração de estudos e estabelecem situações em que os órgãos consultivos
devem ser acionados.
As decisões referentes à área operacional, mormente a administração de
crédito, estão regulamentadas por normativos que são divididos em dois grupos de acordo
com a origem dos recursos: comercial e fomento. O crédito comercial é composto por
recursos próprios e o fomento por recursos de terceiros geridos pelo Banco, sendo o mais
significativo o FNO, cujas receitas com a Administração deste fundo representou 82% do
total de receitas de serviços no exercício de 2015. Existem normas gerais para todos os
créditos e específicas de acordo com a origem do recurso.
Verificou-se que o Regime de Alçadas está vinculado à Política de Risco de
Crédito, que é definida anualmente. Esta orienta sobre o crédito, compreendendo a
assunção do risco de crédito, a cobrança e recuperação e o gerenciamento do risco de
crédito e se aplica a todos os negócios que envolvam risco de crédito.
Na Política de Risco de Crédito está definida as situações que caracterizam
grandes operações e os limites máximos de exposição do Banco para cada tipo de tomador
de crédito: pessoas físicas, empresas e grupos de empresas. Esta também determina o
limite máximo por setor com a finalidade de evitar-se a concentração na alocação de
recursos.
Não havia previsão de o Conselho de Administração deliberar sobre a
concessão de operações de créditos, sendo esta responsabilidade exercida pelos diversos
comitês de crédito e em última instância pela Diretoria Executiva. Em março de 2016,
quando da revisão da ME-Alçadas, foi incluída a responsabilidade do CONSAD para
aprovação de operações com valores percentuais acima da exposição ao risco de crédito
definida na Política de Risco de Crédito, limitada à 25% do Patrimônio de Referência do
Banco.
O Banco possui mecanismos que visam garantir que os resultados dos estudos
técnicos sejam transmitidos à alta direção da forma mais completa possível, a fim de
subsidiar a tomada de decisão. Com essa finalidade, o CONSAD é assessorado pelos
comitês de Auditoria e de Remuneração e pela Secretaria Executiva de Auditoria. O
CONSAD e a DIREX, quando necessário, são assessorados por empresas terceirizadas, a
exemplo de empresas de Auditoria Independente, responsáveis pela certificação das
Demonstrações Contábeis.
Quanto às reuniões dos colegiados que compõem a alta administração,
CONSAD e DIREX, verificou-se que estão devidamente regulamentadas, mas não estão
previstas reuniões prévias, nem a obrigação de que conste na Ata das Reuniões, conforme
o caso, as eventuais divergências observadas nos processos deliberados, sendo este
procedimento apenas facultativo.
O Conselho de Administração é composto por seis membros, sendo três
indicados pela União, entre estes o Presidente do Colegiado, um representante dos
acionistas minoritários, um representante dos empregados e o Presidente do Banco.
Verificou-se que todos possuem experiência, conhecimento, reputação ilibada e
disponibilidade necessária para o cumprimento de suas atribuições.
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Ministério da Transparência, Fiscalização e
Controladoria-Geral da União

Sugestões de Melhoria


Alterar as Norma de Procedimentos que tratam da Gestão do Processo de
Reuniões das Assembleias do Conselho de Administração e da Diretoria
Executiva com a finalidade de tornar obrigatório o registro nas Atas das
divergências observadas nos itens deliberados.

5. Conclusão

A partir das fragilidades apontadas neste Relatório, bem como considerando as
sugestões de melhoria aqui propostas e as providências já adotadas pelo gestor,
recomenda-se ao Banco da Amazônia que:


Elabore plano de ação contendo as providências que serão adotadas pela
empresa com vistas a promover o aprimoramento de seus mecanismos de
integridade. Além das atividades previstas, o plano deve apresentar um
cronograma e os responsáveis por cada atividade. Ressalta-se que os
desdobramentos desse plano serão acompanhados periodicamente pelo
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.
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