
FOCO NA INTEGRIDADE! 

O Programa de Integridade da REGIUS prevê a 

adoção de medidas efetivas para a prevenção, 

detecção e remediação de fraudes e atos de 

corrupção no âmbito da Entidade, bem como de 

violação das diretrizes definidas no Código de 

Conduta e Ética e nas políticas de integridade da 

REGIUS. 

De fato, o objetivo é tornar a REGIUS sempre 

segura e íntegra, considerando que a missão da 

Entidade é de gerir os planos de previdência e 

assegurar a proteção social de participantes e seus 

beneficiários. Diante desta nobre missão, é certo 

afirmar que o dever fiduciário permeia todas as atividades da Entidade, visto que há uma relação de 

confiança e segurança entre os participantes, os patrocinadores, os instituidores e a REGIUS.

As unidades operacionais adotam medidas eficazes para mitigar a ocorrência dos crimes de lavagem de 

dinheiro e de financiamento do terrorismo no âmbito da REGIUS. 

A área responsável pelos riscos e controles internos excuta a verificação de segunda camada, ou seja, se 

responsabiliza por verificar se os controles adotados nos processos operacionais (primeira camada) estão 

em conformidade, portanto, sendo executados efetivamente. Assim, mensalmente, é feito um 

levantamento dos controles adotados nas áreas de previdência, de investimentos e administrativa. Toda a 

verificação feita fica registrada no Relatório de Controles, que é disponibilizado mensalmente para a 

Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. 

A nível do controle dos crimes financeiros, a tesouraria da REGIUS tem o acompanhamento regular dos 

pagamentos e recebimentos de valores e, para mitigar o risco de lavagem de dinheiro, há a vedação de 

recebimento de dinheiro em espécie na REGIUS, todos os valores são tramitados pela conta corrente da 

Entidade, que é controlada pelo time da tesouraria. Apenas os pagamentos de despesas administrativas de 

valores muito baixos são realizados pelo fundo de caixa e mensalmente é apresentado o relatório com 

comprovantes de todas as movimentações e dos valores pagos. 

Anualmente, a área de controle faz uma verificação de conformidade (VR) para atestar se todas as unidades 

operacionais estão adotando os controles para mitigação dos riscos de lavagem de dinheiro e 

financiamento do terrorismo. Para tanto, são avaliados também os controles com relação aos clientes 

classificados como Pessoas Politicamente Expostas – PPE e, ao final, é produzido um relatório da inspeção e, 

caso se verifique a necessidade de melhoria ou alguma falha no processo, são emitidos os Registros de Não 

Conformidade (RNC) ou as Ações de Melhoria (AM), estabelecendo um prazo para os devidos ajustes. O 

Relatório final da verificação de conformidade referente aos controles adotados para mitigação dos riscos 

financeiros no âmbito da REGIUS é encaminhado para os órgãos de governança da Entidade, tudo em 

atendimento à Política de Prevenção dos Crimes de Lavagem de Dinheiro e de Financiamento do Terrorismo 

e a IN PREVIC N. 34, de outubro/2020. 

A Integridade e Conformidade estão no DNA da REGIUS e a confiabilidade é um valor do nosso Time! Todos 

nós que fazemos parte do Time REGIUS conhecemos e praticamos as medidas previstas no Programa de 

Integridade e Compliance. Vamos em frente na nossa missão! 
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