Bonsucro – Orientações de Prestação de Contas do Código de Conduta
1.

A Bonsucro opera um esquema de prestação de contas para que os Membros prestem contas de
seu cumprimento do Código de Conduta. Isso significa que os Membros informarão se estão
em cumprimento com o Código de Conduta ou explicarão por que não podem informar que
estão em cumprimento com o Código de Conduta.

2.

Os Membros devem prestar contas em alinhamento com o modelo de Autoavaliação do Código
de Conduta.

3.

[Aberto para consulta - A Bonsucro informará publicamente o cumprimento dos Membros com
a Autoavaliação do Código de Conduta / A Bonsucro informará publicamente o cumprimento
dos Membros com o Código de Conduta em alinhamento com uma abordagem em estágios.]

4.

A prestação de contas de um Membro é devida:

4.1

Ao apresentar seu requerimento de adesão à Bonsucro. Isso tem por fim garantir que ao aderir,
os Membros avaliaram sua capacidade de atender às suas obrigações previstas no Código de
Conduta e desenvolveram quaisquer planos de ação necessários para estarem em cumprimento;
e

4.2

Na data em que sua taxa de filiação anual for devida a cada ano.

5.

Coortes de Membros devem abranger todas as pessoas jurídicas dos membros e especificar cada
pessoa jurídica abrangida.

6.

A Bonsucro revisará e, caso apropriado, impugnará o conteúdo da prestação de contas de um
Membro qual ela for apresentada como parte do requerimento de um Membro em potencial
para aderir à Bonsucro e pelo menos 10% das prestações de contas restantes apresentadas em
qualquer ano civil.

7.

Caso, após revisão, a Bonsucro considere que a prestação de contas de um Membro não está
em cumprimento com o Código de Conduta, ela pode (a critério exclusivo) pedir que o Membro
apresente um plano de ação de prazo definido para tratar de quaisquer questões de não
cumprimento, e a Bonsucro pode monitorar o cumprimento de tal plano de ação.

8.

Caso a Bonsucro e o Membro discordem quanto à existência do descumprimento com o Código
de Conduta, ou quanto ao escopo necessário do plano de ação, a Bonsucro pode (a seu critério
absoluto) encaminhar a questão ao Mecanismo de Queixa da Bonsucro.
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