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APRESENTAÇÃO
A Casa da Moeda do Brasil (CMB), comprometida com o fortalecimento
dos valores éticos e com o respeito integral à ordem jurídica, imbuída do
propósito de combate à fraude e corrupção, decide publicar o presente
Programa de Integridade, que deve nortear a atuação de todos que fazem parte desta tricentenária empresa pública.
A alta direção desta empresa pública, buscando elevar seus padrões de
governança e alcançar seus objetivos estratégicos em conformidade com
a legislação e com as boas práticas de combate à corrupção, torna público o presente Programa que estabelece compromissos e medidas de
integridade que servem de referência para todas as áreas da empresa.
Neste sentido, é dever de todos os empregados e administradores da
CMB manter um ambiente de negócios baseado no alto desempenho e
que, ao mesmo tempo, seja ético, íntegro e transparente.
O Programa de Integridade da CMB contempla estrutura de governança,
capacitação de empregados, profissionalismo e mecanismos de monitoramento, controle e comunicação que garantam a aderência às normas
e padrões, com vistas à condução das políticas adotadas para mitigar
os riscos de seus administradores, colaboradores ou terceiros incorrerem em eventual ato de corrupção.
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GLOSSÁRIO
Alta direção

Pessoa ou grupo de pessoas que dirige e controla uma organização no mais
alto nível (ABNT, 2005), compreendendo o presidente da empresa, os diretores e os membros do Conselho de Administração.

Colaboradores

Toda pessoa física que (i) tenha vínculo empregatício com a Casa da Moeda
do Brasil (empregado efetivo ou temporário; ocupantes de cargos ou funções de confiança, servidores ou empregados cedidos), (ii) preste serviços,
nas dependências físicas da Casa da Moeda do Brasil, mediante contrato
firmado com empresa interposta (serviços terceirizados) ou (iii) atue como
consultor nas dependências físicas da Casa da Moeda do Brasil.

Corrupção

Segundo a Transparência Internacional: “corrupção é o abuso do poder confiado para ganhos privados”.

Fraude

É qualquer ação ou omissão intencional, concebida por um ou mais indivíduos
entre gestores, administradores, colaboradores ou terceiros, com o objetivo
de lesar ou ludibriar outra pessoa, capaz de resultar em perda para a vítima
e/ou vantagem indevida, patrimonial ou não, para o autor ou terceiros. Caracteriza-se também pela declaração falsa ou omissão de circunstâncias
materiais com o intuito de levar ou induzir terceiros a erro.
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Intermediários

Pessoas físicas ou jurídicas contratadas pela Casa da Moeda do Brasil para
representá-la perante agentes ou órgãos públicos em situações como obtenção de licenças ou autorizações, procedimentos relacionados a licitações,
pagamento de tributos etc.

Medidas de integridade

São as iniciativas da entidade relacionadas à ética e integridade, ainda que
não agrupadas sob o formato de um programa de integridade formalmente
aprovado, que se destinam à prevenção, detecção e correção de atos de corrupção ou fraude. São exemplos de medidas de integridade: treinamentos
em temas relacionados à integridade, criação de canal de denúncias, realização de campanhas voltadas a temas de integridade, adoção de políticas e
normas internas sobre temas de integridade etc.

Políticas de integridade

Normas internas que tratem dos temas pertinentes ao programa de integridade (ex: prevenção de conflito de interesses, prevenção do nepotismo,
prevenção da corrupção etc), estabelecendo não só o posicionamento da
empresa em relação ao tema, mas também regras sobre como devem agir
os colaboradores em relação a ele, condutas permitidas e proibidas, procedimentos a serem seguidos etc. As políticas de integridade são um exemplo
de medida de integridade.

Programa de integridade

É um conjunto de medidas com o objetivo de prevenir, detectar e remediar
a ocorrência de fraude e corrupção nas empresas, pensadas e implementadas de forma sistêmica, com aprovação da alta direção, e sob coordenação
de uma área ou pessoa responsável.

Terceiros

Fornecedores, prestadores de serviços ou quaisquer outras pessoas físicas
ou jurídicas que mantenham relação contratual com a Casa da Moeda do
Brasil não abrangidas pelo conceito de colaborador.
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I - DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DO PROGRAMA
DE INTEGRIDADE

1. COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO COM O PROGRAMA DE INTEGRIDADE
O Programa de Integridade da Casa da Moeda do Brasil - CMB é aprovado,
supervisionado e acompanhado pela alta direção da empresa, o que significa
que seu conteúdo deve ser obrigatoriamente apreciado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração.
O Programa de Integridade deve ser periodicamente avaliado, revisado
e atualizado pelo Departamento de Governança Corporativa, ouvidas as
áreas e agentes que atuam em atividades ligadas ao Programa, tais como
Ouvidoria, Comissão de Ética, Corregedoria, Departamento Jurídico e Auditoria Interna.
A alta direção da empresa garante que serão aplicadas medidas disciplinares e éticas no caso de desvios em relação às normas internas de integridade,
competindo à Corregedoria e à Comissão de Ética atuar visando prevenir e mitigar os casos de suspeitas de fraude e corrupção, sancionando os infratores
quando for cabível.
O Diretor-Presidente e o Conselho de Administração devem supervisionar
o sistema de gestão de riscos da empresa, garantindo que sejam mapeados
e mitigados riscos relativos à ocorrência de fraude e corrupção.
Nenhuma denúncia de fraude ou corrupção será arquivada sem prévia
investigação, sendo a Ouvidoria – OUVID o canal específico para recebimento
de denúncias, que as encaminhará às áreas competentes para apuração.
O Comitê de Governança, Riscos e Controles, composto pelo Diretor-
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-Presidente e pelos demais diretores estatutários, com o apoio do Departamento de Governança Corporativa deve zelar pelo estabelecimento de um
ambiente de controle e gestão de riscos que respeite os valores, interesses e
expectativas da organização e dos agentes que a compõem e, também, o de
todas as partes interessadas, tendo o cidadão e a sociedade como principais
vetores.

2. INDEPENDÊNCIA, ESTRUTURA E AUTORIDADE DA INSTÂNCIA
INTERNA RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE E FISCALIZAÇÃO DE SEU CUMPRIMENTO
Caberá ao Departamento de Governança Corporativa a responsabilidade
por desenvolver, implementar, manter, avaliar e melhorar o Programa de Integridade, devendo coordenar e articular os diversos instrumentos e agentes
que atuam em atividades ligadas ao Programa de Integridade, de modo a
garantir a eficácia tanto do planejamento quanto da implementação e monitoramento das medidas de integridade.
O Departamento de Governança Corporativa deverá propor e/ou analisar propostas de alteração do Programa de Integridade, elaborar políticas
ou normas de integridade, as quais deverão ser submetidas à apreciação e
aprovação da alta direção.
A alta direção se compromete a garantir ao Departamento de Governança Corporativa os recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos
necessários ao desempenho de suas atribuições.
Todos os departamentos e unidades internas da CMB tem a obrigação
de apresentar as informações solicitadas, de forma tempestiva e completa.
Para desempenhar suas atividades, o Departamento de Governança
Corporativa poderá solicitar apoio de colaboradores de departamentos e
unidades internas, mediante aprovação da respectiva diretoria, assim como
a assistência de especialistas e profissionais, de dentro e de fora da empresa, quando considerado necessário.
No desempenho de suas funções, os colaboradores deverão respeitar as
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normas internas e as regras de confidencialidade.
Sem prejuízo das atribuições fixadas em normas de organização e de administração internas, caberá ao Departamento de Governança Corporativa:
- Atuar direta e indiretamente na avaliação de riscos ligados a corrupção
e fraude e diretamente na posterior definição dos padrões e políticas de
integridade da CMB;
- Atuar na orientação e treinamento dos colaboradores, por meio de consultorias técnicas, esclarecimento de dúvidas e realização de atividades de
capacitação;
- Atuar diretamente ou de forma auxiliar na investigação de situações
suspeitas de violação das normas de integridade;
- Auxiliar e orientar as diversas áreas da empresa na implementação das
políticas e procedimentos de integridade;
- Recomendar à direção medidas necessárias para a correção de deficiências no Programa ou para a remediação de irregularidades encontradas;
- Disseminar a cultura de compliance, gestão de riscos e controles internos.
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II - MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Caberá ao Departamento de Governança Corporativa, enquanto unidade
de segunda camada do sistema de controle interno da CMB, o monitoramento do ambiente de integridade da empresa, o qual analisará relatórios
periódicos produzidos pelas áreas responsáveis, sem prejuízo do monitoramento executado pela Auditoria Interna, que é a terceira camada do sistema
de controle interno da CMB.
As fragilidades eventualmente verificadas no monitoramento deste programa deverão ser tempestivamente comunicadas à alta administração.
O Departamento de Governança Corporativa deverá propor, sempre que
necessário, com base em metas e indicadores do monitoramento da integridade, a atualização do Programa ao Conselho de Administração.
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III - ANÁLISE PERIÓDICA DE RISCOS

A Casa da Moeda do Brasil deverá instituir e manter atualizada Política
de Gestão Integrada de Riscos, contendo os princípios e as diretrizes básicas que devem nortear o sistema de gestão de riscos corporativos e aplicáveis a todos os projetos, processos, produtos, serviços e sistemas existentes
na empresa.
Caberá ao Departamento de Governança Corporativa, com base nas políticas, normas e procedimentos internos, realizar o monitoramento da gestão de riscos, cabendo-lhe analisar relatórios periódicos produzidos pelas
áreas responsáveis, revisar periodicamente o sistema de gestão integrada
de riscos, a fim de assegurar a sua eficácia e favorecer o cumprimento dos
objetivos estratégicos da CMB.
O Departamento de Governança Corporativa deve atuar continuamente
no monitoramento da gestão de riscos, cabendo-lhe auxiliar as áreas na
identificação de riscos ligados à ocorrência de fraudes, corrupção, conflito
de interesses, nepotismo e desvios de condutas éticas.
A CMB deve zelar pela capacitação regular de gestores e colaboradores
para lidar com riscos, definindo a área responsável.
A CMB deve utilizar informações produzidas por auditorias internas e externas para o aperfeiçoamento da estrutura e do processo de gestão de riscos.
A alta direção deve manter os colaboradores informados dos objetivos
e prioridades da organização e de suas unidades, assim como dos riscos
enfrentados.
A alta direção adotará medidas para mitigar riscos de fraude e corrupção, tais como dupla checagem na concessão de benefícios, auditoria anual
das áreas que concedem benefícios, rotatividade dos agentes que ocupem
funções de gerência nas áreas que tem contato direto com agentes priva-
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dos, fornecedores, responsáveis por contratações, concessão de brindes,
patrocínios e doações.
A alta direção definirá, em normativo próprio, alçadas e responsáveis por
contratações, autorizações e negociação com fornecedores, incluindo os casos de competência do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.
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IV - PADRÕES DE CONDUTA E CÓDIGO DE ÉTICA APLICÁVEIS A TODOS OS EMPREGADOS E ADMINISTRADORES,
INDEPENDENTE DE CARGO OU FUNÇÃO EXERCIDOS

O Código de Ética, Conduta e Integridade da CMB deverá representar
os princípios, a missão, a visão e os valores da Instituição, apresentando
os compromissos e diretrizes da empresa que devem ser respeitados por
todos os gestores e colaboradores.
As regras e princípios do Código devem atender às necessidades de prevenção a atos de corrupção e irregularidades, tendo em vista sua natureza
complementar às disposições legais e aos demais normativos internos.
O Código especificará limites claros de valores de brindes, presentes e
hospitalidade que podem ser oferecidos ou aceitos, definindo os responsáveis pela autorização e os procedimentos sobre o tema.
A aplicação do Código de Ética, Conduta e Integridade deve ser ampla,
começando pela própria Alta Direção, que não só aprova o Código para
posterior publicação, como o cumpre e faz cumprir em todo âmbito da
CMB, complementando os normativos legais e institucionais expressos,
bem como ampliando o campo de aplicação dos valores corporativos e
governamentais que os informam.
Neste sentido, a CMB deve manter sempre atualizado o Código de Ética, Conduta e Integridade, em consonância com os seus princípios deontológicos e as previsões expressas na legislação brasileira, bem como deve
elaborar Plano de Comunicação para sua divulgação ao público interno e
externo.
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V - FRAUDE E CORRUPÇÃO, CONFLITOS DE INTERESSES E
VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

A CMB pauta a sua atuação no interesse público, respeitadas as garantias individuais dos colaboradores e cidadãos. A adoção de normativos internos representa o comprometimento expresso da Alta Administração no
combate a fraude e corrupção, conflito de interesses e nepotismo.
A CMB respeita a liberdade dos colaboradores no exercício de atividades
privadas, desde que compatíveis com a lei e com o interesse público, e desde que não haja conflito de interesses.
Por estas razões, a CMB adotará regras expressas sobre prevenção de
fraude e corrupção, bem como prevenção de conflitos de interesses e vedação do nepotismo.
A CMB especificará regras para a realização de patrocínios e doações,
definindo os responsáveis pela autorização e os procedimentos adequados.
Cabe ao Departamento de Pessoas a gestão de demandas relacionadas
ao Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses – SeCI.
Deverá ser elaborado Plano de Comunicação para divulgação ao público
interno e externo acerca dos temas abarcados no presente capítulo.
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VI - COMISSÃO DE ÉTICA

A Comissão de Ética auxilia a gestão da CMB e é vinculada à Comissão
de Ética Pública, tendo por finalidade a garantia do conhecimento e aplicabilidade, seja mediante ações educacionais, seja mediante apurações éticas,
do conteúdo do Código de Ética, Conduta e Integridade.
A CMB garantirá os meios materiais e autonomia para funcionamento da
sua Comissão de Ética, através da sua Secretaria Executiva.
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VII - OUVIDORIA

A Ouvidoria é responsável pela recepção e tratamento das manifestações recebidas, devendo encaminhar as demandas, em especial as denúncias, ao órgão competente para sua apuração.
A Ouvidoria deverá elaborar relatórios periódicos com informações estatísticas que permitam à Alta Administração conhecer a natureza das demandas e os pontos críticos que requeiram tratamento adequado para melhoria
da gestão da empresa.
A CMB manterá sua Ouvidoria como canal permanente de recepção e
tratamento de denúncias, garantindo sua autonomia administrativa.
No combate à corrupção, fraude e irregularidades de maneira geral, serão respeitados o anonimato e a identidade dos denunciantes, seja qual for
o canal de recebimento das denúncias, a fim de evitar represálias e proporcionar maior confiabilidade ao sistema de controle.
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VIII - TRANSPARÊNCIA

A Transparência Pública, principalmente após a edição da Lei
12.527/2011, tornou-se a regra de toda a Administração Pública, sendo o
sigilo a exceção e sempre com a devida fundamentação legal.
Numa sociedade que tem se dedicado cada vez mais ao combate à corrupção e à fraude, visando à gestão eficiente e ética das contas públicas, a
transparência da gestão é mais que um direito dos cidadãos, mas também
um dever governamental, extensível a esta empresa pública.
O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), integrante da estrutura da
Ouvidoria da CMB, tem a finalidade de instrumentalizar os regramentos internos e externos para o devido cumprimento da Transparência, seja a ativa
– mediante a publicação de dados nos sítios eletrônicos respectivos –, bem
como a passiva – dando acesso aos cidadãos sobre as informações que,
por serem geralmente mais específicas, já não estão disponíveis perante a
Transparência Ativa.
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IX - REGISTROS E CONTROLES CONTÁBEIS

A CMB deverá zelar para que sua contabilidade seja integral e rigorosamente pautada pela legislação e normas nacionais e internacionais de contabilidade vigentes, constantemente acompanhadas e atualizadas sempre
que divulgadas as alterações legais e normativas pertinentes.
Os profissionais da área de contabilidade responsáveis pelos registros
e demais atualizações do sistema contábil adotado devem ser legalmente
habilitados, capacitados e mantidos atualizados nas suas funções.
As transações na Contabilidade devem ser registradas de forma detalhada, clara, exata e transparente, com base nos atos e fatos, perfeitamente
comprovados pelos documentos que permitem o seu monitoramento, e que
ficam arquivados e acessíveis pelo prazo previsto na legislação, facilitando
a detecção de ilícitos, reduzindo o risco de lançamentos inadequados ou do
uso de artifício contábil que possa ocultar ou encobrir ato ilegal.
Os registros contábeis devem estar organizados de forma a permitir, com
facilidade e agilidade, a elaboração das Demonstrações Financeiras, sua
análise, com informações fidedignas capazes de traduzir a real situação patrimonial e financeira da empresa, de forma a auxiliar na tomada de decisões, bem como manter informados os dirigentes e os Conselhos Fiscal e de
Administração.
As Demonstrações Contábeis e os Controles Internos devem ser constantemente testados e, anualmente, submetidos à Auditoria Interna e à Auditoria Independente.
Para garantir que a CMB tenha condições necessárias para colocar em
prática as políticas e procedimentos estabelecidos, a alta direção deve viabi-
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lizar a alocação de recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos
ao setor de contabilidade, necessários ao desempenho de suas atribuições,
bem como proporcionar a adequada capacitação e atualização dos profissionais que atuam nesta área.
O processo de contabilização deverá obedecer aos normativos vigentes
e todo e qualquer registro deve ser fundamentado em comprovantes hábeis
para assegurar a perfeita apresentação contábil dos atos e fatos administrativos. Todas as constatações anômalas (red flags) nos registros contábeis
devem ser verificadas e imediatamente submetidas a processo de revisão
para que seja confirmada sua veracidade e autenticidade.
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X - INTEGRIDADE NAS CONTRATAÇÕES

Nos procedimentos relativos à contratação de terceiros (fornecedores,
prestadores de serviço, agentes intermediários ou associados), além da
verificação de aspectos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros, tributários, legais e ambientais, poderá ser avaliada a integridade do terceiro
em questão, inclusive com a possibilidade de realização de diligência prévia
formal, definida em função do risco/complexidade do objeto, de modo a confirmar os dados disponibilizados.
Tais medidas visam possibilitar à CMB reunir informações sobre o terceiro, potencial contratado, seus representantes, incluindo sócios, dirigentes e
administradores, de modo a certificar-se de que não há situações impeditivas à contratação. Também será determinado o grau de risco do contrato,
de modo a dimensionar e estabelecer a supervisão adequada.
São proibidas atitudes como oferecimento ou promessa de pagamentos,
vantagens, direta ou indiretamente, a qualquer agente do governo, ou fora
dele, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão em favor da
CMB ou de qualquer outra parte, ou induzir tal agente a praticar ou deixar
de praticar qualquer ato que envolva violação de sua obrigação legal, com a
finalidade de obter ou contratar negócios, encaminhar negócios a qualquer
pessoa, ou garantir vantagem ilícita para a CMB ou qualquer outra parte, no
Brasil ou no exterior.
Todos os editais de licitação e instrumentos contratuais firmados por representantes legais da CMB devem possuir cláusulas relativas à legislação
anticorrupção, de modo a evitar e alertar sobre irregularidades, com destaque para: (i) exigência de comprometimento com a integridade nas relações
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público-privadas e com as orientações e políticas da CMB, inclusive com a
previsão de aplicação do Programa de Integridade, se for o caso, principalmente com relação à vedação de práticas de fraude e corrupção – materializada por declaração firmada pelo terceiro; (ii) previsão de rescisão contratual caso a contratada pratique atos lesivos à administração pública, nacional
ou estrangeira, sem prejuízo de outras sanções legais ou contratuais; (iii)
responsabilização objetiva da empresa envolvida em ato de corrupção e (iv)
indenizações em casos de quebra contratual (v) estrito cumprimento ao Programa de Integridade da CMB.
Todos os terceiros que firmarem acordo de vontade com a CMB serão
devidamente cadastrados em sistema informatizado, onde deverão ser registradas informações relativas ao contrato e sua dinâmica de execução,
para o devido acompanhamento e fiscalização.
Níveis de risco serão atribuídos aos contratos e aos terceiros contratados
pela CMB, de modo que as rotinas de fiscalização, inclusive com relação à
nomeação do fiscal, sejam adequadas.
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XI - CISÕES, FUSÕES, INCORPORAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

Nas hipóteses de operações societárias, tais como cisões, fusões, incorporações e transformações, a CMB deverá adotar rotinas para prevenir
eventuais riscos durante o processo e estabelecer as regras e os procedimentos do Programa de Integridade aplicáveis à empresa resultante da operação societária.
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XII - PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES

A Alta Direção deve atuar de maneira adequada e diligente, buscando
informar-se plena e tempestivamente sobre todos os fatos e aspectos relevantes em sua tomada de decisões.
A CMB se compromete a estabelecer normas que prevejam:
- Dispor de estudos adequados e suficientes, disponibilizados tempestivamente para a tomada de decisões em conformidade com o ambiente
normativo e objetivos estabelecidos em seu planejamento estratégico;
- Procedimento adequado de reportes, consubstanciado em relatório que
expresse de forma resumida e precisa o conteúdo do processo;
- Registro em Ata da Reunião da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração das eventuais divergências havidas no processo de deliberação;
- Reunião prévia de saneamento e preparação para a Reunião de Diretoria com os responsáveis pelo encaminhamento dos assuntos no âmbito de
cada Diretoria, quando necessária;
- Critérios rígidos e transparentes para inclusão de assuntos extra pauta
na Reunião de Diretoria ou do Conselho de Administração;
- Limites de alçada para a tomada de decisão quanto a investimentos,
contratações, alienações, tomada ou concessão de financiamentos ou patrocínios de valor elevado nos diferentes níveis hierárquicos da empresa;
- Estabelecer todas as situações em que os Órgãos Consultivos da Empresa devam ser obrigatoriamente consultados;
- A Diretoria Executiva deverá acompanhar semestralmente se a estratégia de longo prazo da empresa está sendo observada, mantendo-se atualizada com análise de riscos e oportunidades.
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XIII - COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

A Alta Administração da CMB se compromete com treinamentos periódicos e comunicação sobre o Programa de Integridade, mediante a adoção
das seguintes medidas:
- Inclusão do tema no momento de Integração dos novos colaboradores;
- Fornecimento de cartilha aos servidores cedidos, empregados comissionados e empresas contratadas pela CMB;
- Manutenção de um plano de capacitação específico dos agentes que
atuam diretamente com governança e controle, tornando-os multiplicadores
do conhecimento para todas as áreas da empresa, alcançando os colaboradores, parceiros e contratados;
- Treinamentos anuais destinados a todos os colaboradores sobre o conteúdo do Programa de Integridade, determinando os conteúdos que são de
conhecimento geral e os conteúdos específicos para cada área de atuação
da empresa, e avaliação dos treinamentos e da comunicação interna da
organização, efetivados pela empresa;
- Publicação e divulgação, por meio dos canais de informação oficiais da
CMB, e-mails corporativos, quadro de avisos e outros, a respeito de normativos e orientações que tratem da matéria, incluindo as atualizações periódicas;
- A capacitação sobre Integridade deverá abordar necessariamente os
instrumentos legais sobre o assunto, os canais de recebimento de denúncias e meios de proteção dos denunciantes;
- A progressão funcional dos empregados será vinculada à participação
neste tipo de treinamento.
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XIV - INTERRUPÇÃO DE IRREGULARIDADES E REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS

Ao detectar a ocorrência de uma irregularidade, a CMB tomará providências visando à imediata interrupção, adoção de controles adequados e à
reparação dos danos eventualmente causados.
De acordo com o Regulamento de Pessoal e Processo Administrativo,
ocorrerá o ressarcimento de prejuízos ou danos materiais provocados ao
patrimônio da CMB, em razão de dolo ou culpa, apurados mediante exame
de responsabilidade em processo disciplinar.
Além disso, conforme norma específica, o procedimento de Tomada de
Contas Especial – TCE poderá ser instaurado quando esgotadas as medidas
administrativas para o ressarcimento do dano à CMB.
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XV - REGIME DISCIPLINAR

A CMB possui uma Corregedoria – CORREG que tem como atribuição
principal a condução e gerenciamento dos procedimentos correcionais no
âmbito da empresa.
A CORREG deve atuar conforme os parâmetros do Regulamento de Pessoal e Processo Administrativo da CMB – RPCMB e da sua norma de organização, sendo responsável pela condução dos seguintes procedimentos
correcionais: Investigação Preliminar, Sindicância e Processo Administrativo
Disciplinar - PAD.
As Investigações Preliminares consistem na análise de objeto a fim de
verificar se o fato ocorrido configura possível infração disciplinar. As Sindicâncias, conduzidas por uma comissão, são instauradas nos casos em que
a autoria do suposto fato irregular ainda não é conhecida, assim como nos
casos em que há possibilidade de outros autores envolvidos ou de outras
circunstâncias a serem investigadas. Por sua vez, os Processos Administrativos Disciplinares também são conduzidos por uma comissão, composta por
um presidente e dois membros, com o objetivo de apurar responsabilidade
de empregado da CMB que tenha praticado irregularidade no exercício de
suas atribuições ou que a elas se relacionem.
A violação ao Programa de Integridade resultará aos infratores, após o
devido processo em que serão observadas as garantias do contraditório e
da ampla defesa, aplicação das sanções previstas no Regulamento de Pessoal, no Código de Ética, Conduta e Integridade e na legislação pertinente.
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Aprovação: Conselho de Administração, na 256ª Reunião Ordinária,
em 26/4/2018, conforme Resolução 016/2018
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