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Resolu^So CN-SESI nS 0077/2021

Autoriza a prorroga^ao do prazo para 
implantagao de programas de 
Compliance no ambito dos orgaos 
nacional e regionais do SESI ate 
dezembro/2021.

0 CONSELHO NACIONAL DO SERVIQO SOCIAL DA INDCISTRIA, na 205^ Reuniao Ordinaria de 

26/07/2021, no uso de suas atribul^oes legals, regulamentares e regimentals,

CONSIDERANDO o Oficio nS 041/2021-DIDEN e a proposi^ao 28/2021, ambos do diretor do 

Departamento Nacional do Sesi, de 30 de junho de 2021;

CONSIDERANDO os termos da Resolu^ao SESI/CN n" 0049, de 09 de julho de 2019, deste 

Conselho, que determinou aos orgaos nacional e regionais do SESI que, no prazo maximo de um ano a 

contar do inicio de sua vigencia, implantassem programas de Compliance, bem como os termos da 

Resolucao SESI/CN n" 0082/2020, de 30 de junho de 2020, que prorrogou por um ano o prazo para sua 

implanta^ao;

CONSIDERANDO a decretagao do estado de calamidade publica, reconhecida peias 

autoridades brasileiras, mediante a publica^ao do Decreto Legislativo Federal n" 6/2020 e da Lei n" 

13.979/20, que dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de 

importancia internacional decorrente da Pandemia do Coronavirus (COVID-19);

CONSIDERANDO a necessidade de criar uma instancia de compartilhamento sistematizado de 

melhores pr^ticas de compliance e integridade, uma estrutura orientada para, de forma matricial, 

disponibilizar informa^oes e insumos para os departamentos nacional e regionais, promover a 

coopera^ao multilateral, estimular a participagio do Sistema SESI na estruturagao de uma rede, 

conferindo-se, assim, malor seguranga aos processes internes de cada entidade, tendo side a Rede 

Colaborativa de Compliance em dezembro/2020;
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CONSIDERANDO que urn dos objetivos da Rede Colaborativa de Compliance e conferir maior 

seguran^a aos processes internos da Entidade, observando-se, assim, a autonomia administrativa de 

cada DepartamentO; o que permitiu a adesao voluntaria dos Departamentos Nacional e Regionais do 

SESI; bem como do proprio Conselho Nacional; propiciando-se a realiza^ao em fevereiro de 2021 de 

urn diagnostico a nivel nacional do estagio de maturidade e de implantagao dos aludidos programas;

CONSIDERANDO as discussoes realizadas na Reuniao Ordin^ria do Conselho Nacional do SESI 

ocorrida em 30/03/2021 que versaram sobre a avalia^ao da necessidade de nova prorroga^ao do prazo 

para efetiva^ao da implantagao dos programas ate dezembro/2021, bem como da canalizagao de urn 

ampio esfor^o institucional voltado para a conclusao da implanta^ao em todos os departamentos da 

entidade dos aludidos programas, o que permitiu, assim, a reaiiza^So de urn ample Programa de 

Treinamento e Capacitagao no processo de alavancagem da implanta?ao, com a atua?ao direta da 

equipe do Conselho Nacional;

CONSIDERANDO que ap6s a reatizagao de sondagem aos departamentos regionais atraves do 

F6rum Nacional da Rede Colaborativa de Compliance, constatou que a maioria dos departamentos 

regionais se manifestou pela necessidade de prorrogagao de prazo para conclusao da implantagao dos 

programas ate dezembro/2021;

CONSIDERANDO que para a verifica^ao da efetividade e aferigao da evolug§o e da conclusao 

do processo de implantap3o dos programas de compliance recomenda-se a realizagao de novo 

diagnostico organizacional do estagio de maturidade, inicialmente previsto para outubro prdximo;

CONSIDERANDO ainda o que estabelece o artigo 24, alinea V", do Regulamento do SESI 

aprovado pelo Decreto 57.375/65;

CONSIDERANDO a decisao do colegiado em se retirar a possibilidade de reavalia^ao do estagio 

na reuniao plenaria de novembro/2021 da implantagSo dos programas de compliance nos 

departamentos regionais;
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CONSiDERANDO OS termos do parecer CONJUR 0084/2021, emitido pela da Consultoria 

Jundica e Governan^a Corporativa do Conselho Nacionat do Sesi, no processo CNOlOO/2019.

RESOLVE

m-
Art.lfi Fica prorrogado o prazo para implanta^ao de programas de Compliance de que trata o 

art. 19 da Resolufao SESI/CN 0049/2019, no ambito dos drgaos nacional e regionais do Sesi, at6 31 

de dezembro de 2021, em carrier trrevogavel.

Art.2S Ficam mantidas as demais disposifdes da Resoluf3o SESI/CN n^ 0049/2019.

Art.39 Esta Resoiufao surtira efeito a partir de 09 de julho de 2021, revogadas as disposifdes

em contrario.

Registre-se, de-se ciencia e cumpra-se. 
Brasilia, 26 de julho de 2021.

rs ■
Eduardo Eugenio Gouvea Vieira 

Presidente
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