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I. INTRODUÇÃO1 

1. A criação de um Sistema de Queixas, Controle e Responsabilidade para as salvaguardas 

ambientais e sociais constitui uma ferramenta importante para aperfeiçoar a gestão de 

riscos do projeto, melhorar a eficiência operacional e alcançar melhores resultados com os 

projetos. O recebimento de, e resposta a, inquéritos, sugestões, preocupações e 

reclamações dos stakeholders, de forma eficiente, bem como a identificação e tratamento 

do não cumprimento pelo proponente do projeto ou pelo Funbio da política de 

salvaguardas ambientais e sociais e procedimentos operacionais, permite o monitoramento 

de riscos reais e potenciais, e garante o devido cumprimento da Política de Salvaguardas 

Ambientais e Sociais do Funbio. 

2. O objetivo do Sistema de Queixas, Controle e Responsabilidade é conscientizar o público 

sobre o projeto e seus objetivos, diminuir riscos, fornecer sugestões práticas e feedback aos 

envolvidos no projeto, desestimular e/ou detectar fraude e corrupção, e assegurar o devido 

cumprimento da Política de Salvaguardas Ambientais e Sociais do Funbio. Esses objetivos 

devem ser alcançados por meio: (1) da implementação de um sistema que assegure ações 

corretivas e a devida responsabilização; (2) da acessibilidade e resposta aos beneficiários; 

(3) da análise da efetividade dos processos organizacionais internos e observância das 

salvaguardas ambientais e sociais; e (4) do envolvimento dos stakeholders no projeto. 

II. DECLARAÇÃO DOS PRINCÍPIOS2 

3. O Sistema de Queixas, Controle e Responsabilidade do Funbio segue os princípios da 

veracidade. Isso significa que queixas são tratadas com transparência, mas de forma 

confidencial quando necessário, e analisadas com imparcialidade.  

4. O Sistema de Queixas, Controle e Responsabilidade do Funbio opera independentemente 

dos stakeholders, permitindo, assim, tratamento imparcial, objetivo e autônomo. 

5.  O Sistema de Queixas, Controle e Responsabilidade do Funbio é um mecanismo claro e 

compreensível para todos os stakeholders envolvidos, disponível a um custo zero, baseado 

em procedimentos fáceis de serem entendidos. Além disso, o Sistema é acessível a todas as 

                                                           
1  Sistema de Queixas, Controle e Responsabilidade adaptado de Orientações do Banco Mundial. Notas 
explicativas: Feedback importa – Elaborando queixas corretivas eficazes; Mecanismos para Projetos Financiados 
pelo Banco parte 1: A teoria de Queixas Corretivas (tradução livre). Original em inglês disponível em  
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1193949504055/4348035-
1298566783395/7755386-1301510956007/FGS-P1-Final.pdf  
2 Conforme os princípios do Banco Mundial. 

http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1193949504055/4348035-1298566783395/7755386-1301510956007/FGS-P1-Final.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1193949504055/4348035-1298566783395/7755386-1301510956007/FGS-P1-Final.pdf
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partes envolvidas com simplicidade e agilidade, independente do lugar onde as pessoas 

residem, ou do nível educacional e financeiro. 

6. A fim de garantir a devida resposta e eficiência às reclamações e sugestões para soluções 

construtivas e decisivas, o Sistema de Queixas, Controle e Responsabilidade do Funbio exige 

treinamento e oportunidades de aprendizado contínuo, bem como revisão sistemática e 

feedback sobre o desempenho da instituição. 

7. Para garantir inclusão social e participação, o Sistema de Queixas, Controle e 

Responsabilidade do Funbio deve ser acessível ao máximo de pessoas afetadas pelo 

projeto. O objetivo disso é trazer reclamações, sugestões e comentários ao conhecimento 

dos proponentes dos projetos e do Funbio.  

8. O Sistema de Queixas, Controle e Responsabilidade do Funbio conta com apoio de pessoal 

qualificado e com recursos para gerir esse Sistema. O objetivo é garantir os meios e poderes 

para investigar queixas e para lidar com casos que infrinjam a Política de Salvaguardas 

Ambientais e Sociais. 

III. ESTRUTURA INSTITUCIONAL 

9. O Funbio terá um funcionário da equipe como Responsável pela Conformidade do Sistema 

de Queixas, Controle e Responsabilidade. Esse funcionário será responsável pela gestão de 

queixas e pelo sistema de responsabilização, incluindo análise e monitoramento de dados e 

dos relatórios de queixas, e comunicação com os stakeholders; por responder a 

salvaguardas acionadas; pela revisão e proposta de melhorias na política de salvaguardas; e 

pela coordenação do treinamento e aprendizado contínuos dos Pontos Focais para as 

salvaguardas, com vistas a minimizar futuras queixas.  

10. Os Pontos Focais do Funbio para Salvaguardas Ambientais e Sociais também serão 

envolvidos na revisão e resposta a queixas e no sistema de queixas.  

11. O Funbio pode contratar consultores ad hoc, caso necessário, para lidar com queixas mais 

complexas. 

IV. IMPLEMENTAÇÃO 

IV.1 PROCEDIMENTOS PARA ENCAMINHAMENTO DE QUEIXAS 

12. O Sistema de Queixas, Controle e Responsabilidade estabelece processos, incluindo 

métodos e canais de acesso para investigações, sugestões e reclamações. O Método de 
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Acesso para Queixas busca garantir que proponentes de projetos apoiados pelo Funbio 

publiquem informações sobre os projetos em seus websites e/ou jornais de circulação local, 

contendo dados sobre o doador, executor, objetivos, partes envolvidas, ações promovidas, 

cronograma, resultados esperados e informação sobre as salvaguardas aplicáveis, bem 

como informação clara sobre canais de acesso para queixas e reclamações relacionadas à 

implementação e execução dos projetos. A publicação dessas informações deve ser 

acompanhada de informação sobre a garantia de confidencialidade às pessoas que 

apresentam queixas, caso isso seja desejado. O Funbio também publicará essa informação 

no website da instituição.  

13. Os Canais de Acesso para Queixas são: 

a. Números de telefone: 

i. (+55) (21) 2123 5303 – Responsável pela Conformidade do Sistema de Queixas, 

Controle e Responsabilidade; e 

ii. Para confidencialidade do denunciante: número de telefone do escritório de 

advocacia independente João de Lima Teixeira Neto (+55) (21) 2533-0471 

b. E-mails:  

i. gs@funbio.org.br 

ii. Para confidencialidade do denunciante: denuncia.etica@funbio.org.br;  

c. O seguinte endereço de correspondência pode ser usado por denunciante com ou sem 

identificação pessoal: Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, Rua Voluntários da Pátria 

nº 286, 5º andar – Botafogo, Rio de Janeiro, Brasil, CEP: 22.270-014, A/C Responsável 

pela Conformidade do Sistema de Queixas, Controle e Responsabilidade. 

14. Queixas serão direcionadas ao Responsável pela Conformidade do Sistema de Queixas, 

Controle e Responsabilidade, que irá registrar, categorizar e fornecer a ação necessária. O 

Responsável pela Conformidade deverá compilar informação sobre as queixas, com o 

objetivo de determinar a validade das mesmas e o processo necessário para resolvê-las. 

IV.2 ANÁLISE PRÉVIA 

15.  Após análise sobre a complexidade das queixas, as mesmas serão inseridas em uma das 

quatro categorias abaixo: 

 

mailto:gs@funbio.org.br
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i. Comentários, sugestões ou dúvidas; 

ii. Queixas relativas ao não cumprimento das obrigações do projeto, que são aquelas 

envolvendo salvaguardas; 

iii. Queixas relativas a corrupção e/ou violação de lei; e 

iv. Queixas contra equipe de projeto ou membros de comunidade envolvidos na gestão 

do projeto.  

16. Além de queixas, o não cumprimento da Política de Salvaguardas Ambiental e Social pelo 

proponente, ou pelo Funbio quando da supervisão e inspeção, será classificado na categoria 

ii acima. 

IV.3 RECEBIMENTO E INVESTIGAÇÃO DE QUEIXAS 

17. As queixas são categorizadas como “relevantes” ou “não relevantes”. Se uma queixa é 

classificada como “não relevante”, ela será arquivada com essa classificação. No entanto, as 

informações sobre a queixa e sua análise incluem critério para categorização da queixa, e as 

conclusões devem ser inseridas no sistema de monitoramento.  

18. Queixas “relevantes” são aquelas que surgem devido ao não cumprimento das salvaguardas 

pelo proponente ou pelo Funbio. O Sistema de Queixas, Controle e Responsabilidade irá 

analisar queixas se o descumprimento das salvaguardas:  

(i) prejudicar ou causar impacto negativo em pessoa(s); 

(ii) impedir a consecução do objetivo do projeto; 

(iii) causar impacto ambiental adverso; 

(iv) provocar resistências ou não aceitação à implantação do projeto; 

(v) depor contra a imagem da Agência Implementadora e do financiador. 

19. Caso uma queixa não seja relacionada ao descumprimento das salvaguardas, a mesma será 

excluída do Sistema de Queixas, Controle e Responsabilidade e direcionada para outro 

sistema apropriado.  

20. Na hipótese de uma queixa ser classificada como “relevante”, dois cenários são 

considerados. Se for um caso que envolva situações imprevistas, um plano de ajuste será 

desenvolvido pelo beneficiário do projeto, com apoio do Ponto Focal institucional para a 

salvaguarda aplicável, com o objetivo de ajustar o desenho e a implementação do projeto. 

21.  Se for um caso de descumprimento das salvaguardas, e dependendo das consequências 

detectadas desse descumprimento, duas soluções podem ser buscadas: 
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i. Se não forem identificados efeitos adversos, um período de tempo será estabelecido 

para que o beneficiário cumpra com as salvaguardas. 

ii. Se forem identificados efeitos adversos, o projeto deve ser suspenso até que o 

beneficiário cumpra com as salvaguardas dentro de um período de tempo estabelecido. 

Além disso, um plano para ajustes no projeto deve ser elaborado em conjunto com as 

comunidades impactadas. No momento em que as salvaguardas sejam cumpridas pelo 

beneficiário, o projeto obtém autorização para seu prosseguimento. Caso as 

salvaguardas não sejam atendidas, o projeto é encerrado. 

22. Comentários, sugestões ou dúvidas são considerados menos complexos e podem ser 

administrados de uma forma simples. O Responsável pela Conformidade do Sistema de 

Queixas, Controle e Responsabilidade encaminha a queixa para o Ponto Focal competente, 

que irá definir as medidas cabíveis e submetê-las para o Responsável pela Conformidade. O 

Ponto Focal também deverá contatar a pessoa que enviou a queixa, caso seja possível a 

identificação da mesma, a fim de explicar ou comunicar as soluções. O Ponto Focal deve 

preparar um relatório informando o conteúdo da queixa, as medidas aplicadas e as soluções 

tomadas. O relatório deve ser enviado para o Responsável pela Conformidade, que irá 

analisá-lo e certificar que medidas adequadas foram aplicadas e os resultados esperados 

atingidos. Por fim, o Responsável pela Conformidade registra a queixa e insere os detalhes 

da mesma no sistema de monitoramento. 

23. Queixas relativas ao não cumprimento das obrigações do projeto são aquelas envolvendo 

salvaguardas. O Responsável pela Conformidade encaminha a queixa ou documento que 

detecta o descumprimento para o Ponto Focal competente, que irá analisá-lo(a) e preparar 

um relatório, levando em consideração os instrumentos de salvaguardas ambientais e 

sociais aplicáveis (e.g. Avaliação Ambiental e Social, Avaliação de Impacto Ambiental e 

Social, Plano de Manejo Ambiental e Social, Plano de Ação de Reassentamento, Plano para 

os Povos Indígenas, etc). O Responsável pela Conformidade analisa o relatório do Ponto 

Focal e, caso seja concluído que a queixa ou o descumprimento é irrelevante, essa será 

arquivada como não relevante. No entanto, a informação da queixa/descumprimento, o 

critério para categorização, a análise subsequente, e as conclusões devem ser inseridos no 

sistema de monitoramento. Caso a queixa ou o descumprimento seja relevante, o 

Responsável pela Conformidade estabelece as ações a serem tomadas pelo projeto e 

prepara um relatório detalhando o conteúdo da queixa/descumprimento, as medidas a 

serem empregadas, e a solução esperada. O Responsável pela Conformidade também é 

responsável por analisar e certificar que medidas apropriadas serão tomadas e os 

resultados desejados obtidos. 
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24. Na hipótese de a queixa estar relacionada com a decisão do Funbio que rejeita um relatório 

de Avaliação de Impacto Ambiental e Social e/ou Plano de Manejo Ambiental e Social, o 

Responsável pela Conformidade envia a queixa para o Presidente do Funbio, que deverá 

encaminhá-la para o Conselho Deliberativo. Caso o Conselho Deliberativo entenda que a 

queixa é suficiente, o mesmo deve acionar um Comitê de Inspeção a ser formado por um 

especialista social ad hoc e um especialista ambiental ad hoc que terão o papel de estudar o 

problema. O Comitê de Inspeção tem total competência para entrevistar a equipe do 

Funbio, realizar oitivas, fazer inspeções de campo, e examinar todos os documentos e 

informações relevantes do Funbio. O Comitê de Inspeção documenta seus relatórios 

juntamente com o Presidente do Conselho Deliberativo do Funbio. O Comitê de Inspeção 

determina quais ações devem ser tomadas pelo Funbio e prepara um relatório detalhando o 

conteúdo da queixa, as ações a serem tomadas e a solução esperada, e informa isso ao 

Responsável pela Conformidade. O Responsável pela Conformidade é também responsável 

por avaliar e certificar as ações apropriadas que devem ser tomadas e os resultados que 

devem ser alcançados. O Conselho Deliberativo deve divulgar os relatórios para o público 

dentro de duas semanas a contar da definição da ação a ser tomada.    

25. Queixas relativas a corrupção e/ou violação de lei exigem que o Responsável pela 

Conformidade solicite uma análise da queixa por parte do Comitê de Ética do Funbio, além 

da análise e do relatório do Ponto Focal competente. O Responsável pela Conformidade 

analisa os relatórios preparados pelo Ponto Focal e pelo Comitê de Ética. Caso a queixa seja 

classificada como irrelevante, assim ela será arquivada. No entanto, a informação e análise 

da queixa/descumprimento, o critério para categorização e as conclusões devem ser 

inseridos no sistema de monitoramento. Caso a queixa seja classificada como relevante, o 

Responsável pela Conformidade determina a ação necessária a ser tomada e prepara um 

relatório com o conteúdo da queixa, as medidas aplicadas e as soluções tomadas. É também 

atribuição do Responsável pela Conformidade a análise e certificação de que as medidas 

adequadas sejam aplicadas e que os resultados esperados sejam obtidos. O Responsável 

pela Conformidade deverá fazer o registro e prover inserção dos dados no sistema de 

monitoramento. 

26. Queixas contra equipe de projeto ou membros de comunidade envolvidos na gestão do 

projeto exigem que o Responsável pela Conformidade encaminhe a queixa para o Ponto 

Focal competente, que irá analisá-la e preparar um relatório. O Responsável pela 

Conformidade analisa o relatório do Ponto Focal e, caso a queixa seja classificada como 

irrelevante, assim ela será arquivada. No entanto, a informação e análise da 

queixa/descumprimento, o critério para categorização e as conclusões devem ser inseridos 
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no sistema de monitoramento. Caso a queixa seja classificada como relevante, o 

Responsável pela Conformidade determina as medidas necessárias a serem tomadas. O 

Responsável pela Conformidade deverá preparar um relatório com o conteúdo da queixa, 

as ações tomadas, as soluções apresentadas, e deverá analisar e certificar quais ações são 

aplicadas e quais resultados são obtidos. O Responsável pela Conformidade fará o registro e 

proverá inserção de dados no sistema de monitoramento. 

IV.4  CONTROLE E RESPONSABILIDADE 

27. A não observância das salvaguardas ambientais e sociais e da integração de gênero pelo 

Funbio ou por terceiros proponentes de projetos, detectada durante monitoramento, deve 

ter um registro distinto no Sistema de Queixas, Controle e Responsabilidade. No entanto, 

esse registro deverá seguir as mesmas regras descritas no item acima para recebimento e 

investigação de queixas. 

V. DIVULGAÇÃO 

28. As queixas serão publicadas no website do Funbio e as seguintes informações serão 

apresentadas: 

i. Aviso de recebimento da queixa; 

ii. Descrição geral do processo de queixa; 

iii. Identificação e detalhes do contato da pessoa responsável pelo gerenciamento da 

queixa; 

iv. Estimativa de tempo para resolução da queixa; 

v. Cronograma claramente definido para as ações de acompanhamento; 

vi. Atualização periódica do status da queixa; e 

vii. Resultados do processo de queixa. 

29. Cabe ressaltar que o cronograma para acompanhamento das atividades, os resultados das 

investigações, e as ações tomadas serão divulgados para stakeholders, incluindo 

comunidades e a sociedade civil. Também deverão ser divulgados para a mídia, incluindo 

jornais locais, caso necessário, com o objetivo de aperfeiçoar o controle e a devida 

responsabilização. A pessoa que apresenta uma queixa também deve ser diretamente 

contatada nos casos em que sua identidade for conhecida. 



PO 08/2013 

 
 

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade  11 

VI. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

30. Todas as queixas e descumprimentos serão arquivados em um documento contendo um 

registro de comunicações das queixas e descumprimentos, incluindo o recebimento da 

queixa ou identificação do descumprimento; processo de recebimento e investigação; 

identificação e detalhes do contato da pessoa responsável pelo gerenciamento da queixa, 

estimativa e tempo real para resolução da queixa; ações tomadas, e divulgação da 

informação sobre a queixa. 

31. As informações para acompanhamento de queixas e descumprimentos a serem 

administrados e analisados pelo Responsável pela Conformidade serão inseridos em uma 

planilha. O acompanhamento de queixas e descumprimentos tem o objetivo de avaliar até 

que ponto é obtido progresso para resolvê-los.  

32. Planilhas para monitoramento de queixas e descumprimentos, assim como avaliação dos 

mesmos, devem conter3: dados de todos os casos recebidos, informações sobre a queixa, 

detalhes do caso, análise do problema, ações potenciais para acompanhamento, explicação 

sobre a resolução (incluindo respostas enviadas, ações tomadas, datas das respostas e das 

ações) e indicadores para mensurar o monitoramento e resolução das queixas e 

descumprimentos. Os dados e as propensões das queixas e descumprimentos serão 

monitorados pelo gestor do projeto quando das reuniões periódicas de revisão. As pessoas 

que entram com uma queixa, provenientes de diferentes áreas e grupos, devem ser 

chamadas aleatoriamente para fornecer feedback acerca da efetividade do Sistema de 

Queixas, Controle e Responsabilidade. 

33. Os indicadores do sistema de monitoramento4 são: quantidade de 

queixas/descumprimentos registrados; porcentagem de queixas e descumprimentos 

resolvidos; porcentagem de queixas corrigidas, e descumprimentos resolvidos, dentro de 

um dado período de tempo; tempo necessário para resolução de queixas e 

descumprimentos (alocados nas diferentes categorias); porcentagem de pessoas que 

entram com queixas que estão satisfeitas com o processo de resposta e correção das 

queixas; e porcentagem de beneficiários de projetos que têm acesso ao Sistema de Queixas, 

Controle e Responsabilidade.  A correção de queixas e os indicadores de descumprimentos 

devem ser incorporados aos quadros de resultados dos projetos. 

34. O Responsável pela Conformidade analisará dados sobre as queixas e descumprimentos a 

fim de avaliar a efetividade da política de salvaguardas e propor mudanças para minimizar a 

                                                           
3 Conforme sistema de monitoramento do Banco Mundial  
4 Conforme indicadores do sistema de monitoramento do Banco Mundial 
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ocorrência de queixas e descumprimentos similares no futuro. Essas análises serão usadas 

para gerar relatórios periódicos sobre dados e propensões de queixas e descumprimentos. 
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VII. ANEXO 

VII.1  ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA PARA O RESPONSÁVEL PELA CONFORMIDADE DO 

SISTEMA DE QUEIXAS, CONTROLE E RESPONSABILIDADE 

 

Introdução 

A implantação de um Sistema de Queixas, Controle e Responsabilidade para salvaguardas 

ambientais e sociais constitui uma ferramenta importante para aperfeiçoar a gestão de risco de 

projetos, melhorar a eficiência operacional e contribuir para que projetos alcancem melhores 

resultados. O recebimento eficiente de dúvidas, sugestões, preocupações e reclamações de 

stakeholders, bem como a resposta eficiente para as mesmas, permitem o monitoramento de 

riscos potenciais e reais, e garantem cumprimento da Política de Salvaguardas Ambientais e 

Sociais do Funbio. 

Objetivo 

O Sistema de Queixas, Controle e Responsabilidade do Funbio busca gerar conscientização do 

público sobre o projeto e seus objetivos, mitigar riscos, fornecer à equipe dos projetos 

sugestões práticas e feedback, e desestimular e/ou detectar fraude e corrupção. Esses objetivos 

devem ser alcançados através da implementação de um sistema que garanta controle e 

responsabilização de correções e queixas, acesso e resposta a beneficiários, análise da 

efetividade de processos internos da instituição, e o envolvimento de stakeholders no projeto. 

Atribuições do Responsável pela Conformidade do Sistema de Queixas, Controle e 

Responsabilidade: 

 Aumentar a conscientização sobre as Políticas de Salvaguardas do Funbio e a Política 

para Denúncias ao Comitê de Ética; 

 Promover a observância das Políticas de Salvaguardas; 

 Identificar questões importantes para aperfeiçoar as Políticas de Salvaguardas; 

 Assegurar um quadro de funcionários no Funbio com capacitação periódica em políticas 

de salvaguardas, supervisionando o cumprimento das salvaguardas e o registro de 

dados para controle e responsabilidade, e com competência para promover 

capacitação, agindo de forma eficaz às queixas apresentadas; 
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 Conduzir investigações de reclamações e o andamento da reparação de queixas de 

forma objetiva e eficiente; 

 Fornecer orientação e assistência para a Coordenação GEF do Funbio; 

 Fazer o projeto de gestão de risco por meio do monitoramento de queixas e do sistema 

de controle e responsabilidade; 

 Garantir o registro de dados e a comunicação sobre queixas apresentadas; 

 Garantir a confidencialidade das pessoas que apresentam as queixas; 

 Garantir que informações sobre queixas são adequadamente divulgadas quando postas 

no Sistema de Queixas, Controle e Responsabilidade do Funbio; 

 Elaborar relatórios sobre as queixas, com regularidade, para a Secretaria Geral e o 

Conselho Deliberativo do Funbio; e 

 Manter registros de cada caso e garantir confidencialidade quando necessário. 

 

Perfil do Responsável pela Conformidade do Sistema de Queixas, Controle e 

Responsabilidade 

 O Responsável pela Conformidade faz parte do quadro de funcionários do Funbio. É a 

pessoa que deve gerir o Sistema de Queixas, Controle e Responsabilidade, bem como 

avaliar e monitorar dados e relatórios sobre as queixas e fazer a comunicação com 

stakeholders; responder pelo controle das salvaguardas acionadas; revisar e propor 

melhoras na política de salvaguardas; e coordenar o aprendizado e treinamento 

contínuo dos Pontos Focais para as salvaguardas. 

 Qualificações Pessoais: Integridade, honestidade,  ética e organização. 

 Conhecimentos Gerais e Habilidades Profissionais: visão compreensiva de projetos 

ambientais, familiaridade geral com o direito ambiental e com normas que 

regulamentem empresas e instituições públicas e privadas. Habilidades em Excel, gestão 

e registro de dados, e organização de arquivos. 

 Informar a Secretaria Geral e o Conselho Deliberativo sobre o andamento das queixas. 

 Informar o Conselho Deliberativo sobre o monitoramento das atividades e operações 

das queixas. 
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 Fornecer relatórios com dados para o Conselho Deliberativo, uma vez ao ano, sobre 

reclamações e queixas e o progresso e soluções das mesmas. 

 

Práticas e Procedimentos do Responsável pela Conformidade do Sistema de Queixas, 

Controle e Responsabilidade 

 O Responsável pela Conformidade deve receber, analisar e responder dúvidas, 

reclamações e queixas relacionadas às salvaguardas; 

 Acionar o Comitê de Ética em casos de reclamações relacionadas a práticas de 

corrupção ou questões de ética; 

 Registrar todas as atividades e comunicações relacionadas a queixas; 

 Manter arquivos organizados para cada processo de queixa; 

 Inserir dados sobre queixas em uma planilha e avaliar as informações; 

 Guardar minutas de suas reuniões; 

 Promover e comparecer a reuniões periódicas com o quadro de funcionários do Funbio 

responsável pelas salvaguardas: Pontos Focais e Coordenação GEF;   

 Promover reuniões e/ou comunicação constante com as pessoas que apresentam 

queixas (ou potenciais pessoas a apresentarem queixas) e stakeholders, por intermédio 

de contato inicial ou das atribuições que acabam por acionar o Comitê de Ética e/ou 

Coordenação GEF do Funbio;   

 Fornecer informação para a adequada divulgação de queixas no website do Funbio; 

 Conduzir investigações preliminares sobre reclamações, com o objetivo de fazer 

recomendações para o Comitê de Ética do Funbio em casos de queixas relacionadas com 

ética e questões de corrupção; e 

 Todos os documentos pertencentes às pessoas que apresentam reclamações ou queixas 

devem ser bem organizados e guardados pelo Funbio em um local seguro. Em caso de 

confidencialidade, o Responsável pela Conformidade deverá manter anotações ou 

registros enquanto trabalha no caso, mas esses documentos são considerados 

confidenciais e devem ser mantidos de forma segura enquanto o caso estiver em 

andamento e submetidos ao Funbio quando o mesmo for concluído. 

 


