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Assunto: Controlo Interno, Auditoria e Contabilidade 

Considerando que, nos termos do n.° 2 do artigo 40.° da Lei n 9/92, de 28 de Julho, 
cabe ao Banco Central estabelecer as normas de controlo interno, auditoria e contabilidade 
a serem adoptadas pelos bancos comerciais e que, nos termos do artigo 21.° da mesma lei, 
cabe aos bancos manter um regimento sobre o sistema de comissOes e auditoria interna; 

0 Conselho de Administracdo do Banco Central de S. Tome e Principe determina: 

Artigo 1.° 
Aplicacao 

Esta NAP aplica-se a todos os bancos autorizados a operar em Sao Tome e Principe, 
incluindo os bancos licenciados sob o Decreto-Lei 62/95, de 13 de Outubro. 

Artigo 2.° 
Sistema de controlo interno 

1. Os bancos devem estabelecer urn saudavel sistema de controlo interno com o 
objectivo de evitar fraudes ou perdas, de manter urn confidvel conjunto de relatOrios 
financeiros e de gestao, de aumentar a prudencia nas operacOes dos bancos, e de colaborar 
na promocao da estabilidade do Sistema Financeiro de Sao Tome e Principe. 

2. Cada banco podera adoptar os controlos internos que considere mais adequados, 
mas deve aplicar os principios desta NAP nos seus sistemas, conforme sua natureza, 
complexidade e riscos. 

3. Cabera a Direccdo de Supervisdo Bancaria a avaliacdo dos controlos internos de 
cada banco durante as suas inspecceies, assim como aos auditores externos. 

Artigo 3.° 
SupervisAo pela administracao e cultura de controlo: 

1. 0 Conselho de Administracdo de cada banco é responsavel por: 
a) Aprovar e rever periodicamente as politicas e estratgias gerais do banco; 
b) Compreender os principais riscos que afectam o banco, estabelecer limites 

aceitaveis para esses riscos, e assegurar que os administradores do banco tomam as 
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medidas necessarias para identificar, mensurar, acompanhar e controlar esses riscos; 
c) Aprovar a estrutura organizacional do banco; 
d) Assegurar que os administradores do banco supervisionam a eficiencia do 

sistema de controlo intern. 
2. 0 Conselho de Administracao é o Orgao responsavel por assegurar que um sistema 

adequado e efectivo de controlo interno é estabelecido e mantido pelo banco. 
3. Cabera ao Conselho de Administracao conduzir: 

a) DiscussOes periodicas corn a administracao do banco a respeito da eficacia do 
sistema de controlo interno do banco; 

b) Rever, periodicamente, as avaliacOes dos sistemas de controlo interno realizadas 
pelos administradores, auditores internos e auditoria externa; 

c) Trabalhos periOdicos para assegurar que os administradores do banco seguiram 
de imediato as recomendacties e preocupacties expressas pelos auditores e pela 
supervisao bancaria a respeito das deficiencias ou debilidades dos controlos internos; e 

d) Rever periodicamente se a estrategia do banco e seus limites de risco sao 
apropriados. 
4. 0 Comite de Auditoria podera auxiliar o Conselho de Administracao no 

cumprimento dessas responsabilidades no entanto, este Ultimo nao podera delegar suas 
responsabilidades a outros. 

5. A Direccdo do banco é responsavel por: 
a) Executar as politicas e estrategias aprovadas pelo Conselho de Administracdo; 
b) Desenvolver procedimentos para identificar, mensurar, supervisionar e controlar 

os riscos incorridos pelo banco; 
c) Manter uma estrutura organizacional que atribua claramente as 

responsabilidades, as autoridades e as relacties de linha e prestacao de contas; 
d) Assegurar que as responsabilidades delegadas sao claramente assumidas; 
e) Estabelecer uma politica de controlo interno apropriada; e 
f) Supervisionar a adequack e eficacia do sistema de controlo interno. 

6. 0 Conselho de Administracao e a Direccao do banco sao responsaveis por 
prornover um padrAo elevado de etica e integridade, e por estabelecer uma cultura no seio 
da organizacao do banco, que enfatize e demonstre a todos os niveis hierarquicos a 
importancia dos controlos internos, cabendo-lhes informar a todos os quadros as suas 
fiincOes no processo de controlo interno e as suas responsabilidades por tais controlos. 
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Artigo 4.° 
Reconhecimento e avaliacio dos riscos 

1. Todo risco material que possa afectar de forma adversa a realizacao dos objectivos 
do banco devem ser reconhecidos e continuamente avaliados, incluindo o risco de credito, o 
risco pais e de transferencia, o risco de mercado, o risco de taxa de juros, o risco de 
liquidez, o risco operacional, o risco legal e o risco de reputacao. 

2. Os controlos internos devem ser revistos sempre que necessarios para controlar de 
forma apropriada os riscos novos ou ainda nao controlados e que sejam materiais. 

Artigo 5.° 
Actividades de controlo e segregacao de funcoes 

1. As actividades de controlo interno devem fazer parte integral das actividades diarias 
de urn banco e uma estrutura apropriada de controlo interno deve ser estabelecida contendo 
funceies definidas de controlo em cada sector de actividade do banco. 

2. A estrutura de controlo deve abranger: 
a) Controlo a alto nivel. — Para manter o Conselho de Administracao e a Direccao em 

condicoes de avaliar o progresso do banco para os objectivos estabelecidos deve existir um 
adequado sistema de informacties de gestao; 

b) Actividades apropriadas de controlo em cada unidade e subunidade. — Os 
administrados responsaveis pelas unidades e subunidades do banco devem receber padrOes 
de desempenhos e relatorios de execucao, de forma frequente, para permitir uma analise do 
desempenho funcional; 

c) Controles fisicos. — 0 acesso a activos tangiveis ou corpOreos, incluindo caixa e 
titulos, deve ser controlado por limitacao fisica, dupla guarda, e inventarios periodicos; 

d) Acompanhamento de limites e excessos. — 0 banco deve estabelecer limites 
prudentes de risco, que deverao estar de acordo com as normas emitidas pelo Banco 
Central, zelar pelo cumprimento desses limites e adoptar procedimentos para regularizacao 
de eventuais excessos; 

e) Sistema de aprovacao e autorizacao. — Um sistema para a aprovacao e autorizacao 
das operacOes bancarias que excedam a certo limite deve ser estabelecido, para assegurar 
que um administrador ao nivel apropriado esta ciente da operacao ou situacao e para 
garantir a responsabilidade; 

Vistos 
	 Dados de Revogacao: 

03/03/2008 26/11/2007 11/07 

'PP" 

• 

,U, P. 

• 

( 



CODIGO 

E0 99 

NAP 

NORMA DE APLICA00 PERMANENTE 

Banco Central 
de 

S. T. P. 

PROPONENTE (S) 

D.S.B. 

ENTRADA EM 
VIGOR 

03/03/2008 

DATA EMISSAO 

26/11/2007 

N° DOC 

11/07 

FL 417 

 

 

   

S 

"Pm 

S 

f) Sistema de verificacao e reconciliacao. — A verificacao dos detalhes das operacoes e 
actividades e a reconciliacao periodica devem ser feitas periodicamente, de forma regular. 

3. Urn apropriado sistema de segregacao de funcOes deve existir em todas as areas 
operacionais do banco e nao devem ser atribuidas a um mesmo funcionario 
responsabilidades conflituantes. 

4. As areas de potencial conflito de interesse devem ser identificadas, minimizadas e 
sujeitas a urn acompanhamento independente e cuidadoso. 

5. As responsabilidades e funcOes dos funcionarios em posicoes importantes devem 
ser periodicamente revistas para garantir que eles nao estao em posicao de ocultar accOes 
inapropriadas. 

Artigo 6.° 
InformacAo e comunicaeao 

1. 0 banco deve desenvolver urn sistema intern de informacties adequado e 
compreensivo, corn dados financeiros, operacionais e de cumprimento de limites, assim 
como de informacOes de mercado, sobre eventos e condicOes que sao relevantes para o 
processo de tomada de decisao. 

2. As informacOes devem ser obtidas de forma confiavel, tempestiva, acessiveis, e 
fornecidas em urn formato consistente. 

3. 0 sistema de informacao do banco, abrangendo todas as actividades relevantes e 
incluindo o sistema electronic°, deve ser confiavel, seguro, independentemente auditado e 
contar corn urn adequado piano para contingencias. 

4. 0 controlo sobre o sistema de informacao e tecnologia deve ser geral, no sentido de 
assegurar o continuo e adequado funcionamento dos computadores, e incluir 
procedimentos para manter copia de seguranca e recuperacao de dados, politicas de 
desenvolvimento e aquisicao de aplicativos, e controlo de acesso a area e sistemas. 

5. Os aplicativos de controlo envolvem o processamento de operacoes e actividades 
comerciais e incluem controlos para verificacao das informaceies e dos acessos a um 
sistema. 

6. 0 piano de contingencias cobre o risco de perda ou interrupcao dos servicos do 
banco relacionados corn o sistema de informatica e deve incluir tanto o use de outros 
equipamentos mantidos em local diferente como a recuperacao de sistemas criticos corn 
apoio de urn fornecedor de servicos externo. 
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Artigo 7.° 
Actividades de acompanhamento e correccAo de deficiencias. 

1. A eficacia dos controles internos de urn banco deve ser acompanhada de forma 
continua, constituindo parte das actividades diarias de um banco e das avaliacoes 
periodicas dos negOcios em si, alem da auditoria interim. 

2. 0 banco deve manter um sistema efectivo e abrangente de auditoria interna do 
sistema de controlos a ser realizado por pessoal competente, operacionalmente 
independente e adequadamente treinado. 

3. A fimcdo de auditoria interna, enquanto parte do sistema de acompanhamento dos 
controles internos, deve reportar directamente ao Conselho de Administracdo, ou seu 
Comite de Auditoria, e a Direccao do banco. 

4. A funcao de auditoria interna deve estar independente do funcionamento diario do 
banco e ter acesso a todas as actividades conduzidas pelo banco, incluindo as operacOes de 
agencias, sucursais e subsidiarias. 

5. A frequencia e a profundidade dos exames de auditoria interna e testes dos 
controles internos dentro de um banco devem ser consistente corn a natureza, complexidade 
e risco das actividades desse banco. 

6. As deficiencias de controlo intern°, seja quando identificadas pela administracao, 
pela auditoria interim ou por outra pessoa de controlo, devem ser tempestivamente 
reportadas para o adequado nivel hierarquico de administracdo e medidas saneadoras 
devem ser prontamente adoptadas. 

7. As deficiencias de controlo interno consideradas materiais ou relevantes devem ser 
reportadas ao Conselho de Administracao e a Direccao do banco. 

Artigo 8.° 
Normas de auditoria externa 

1. Os Bancos Comerciais ficam obrigados a auditar, anualmente, as suas contas por 
auditores extemos e independentes. 

2. A Empresa ou Auditor seleccionado deve ser previamente comunicado ao Banco 
Central que, por motivos fundamentados, podera recusa-lo, no prazo maxim de 5 dias. Se 
findo esse prazo ndo houver qualquer contestacao por parte do Banco Central, considera-se 
automaticamente aceite. 
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3. Nenhuma Empresa podera auditar contas da mesma Instituicao, por mais de fres 
anos consecutivos. 

4. Os Bancos Comerciais devem a remeter ao Banco Central — Direccao de Supervisao 
Bancaria — no prazo de 90 dias apos o encerramento do exercicio, um relatorio completo e 
detaihado dos trabalhos efectuados, indicando, no minim°, as contas examinadas, os 
procedimentos e testes efectuados, as pendencias encontradas, formas de regularizacao e 
recomendacoes apresentadas, as deficiencias de controlo interno detectadas, a adequacdo 
ao Plano de Contas dos Bancos Comerciais e obediencia aos Principios Internacionais de 
Contabilidade, bem como a situacdo patrimonial liquida da instituicao e eventuais 
ressalvas. 

Artigo 9.° 
Normas basicas de contabilidade 

1. Os bancos comerciais devem manter sua contabilidade em conformidade corn as 
normas internacionais de contabilidade e as disposicOes do Banco Central. 

2. E obrigatoria a contabilizacdo mensal dos proveitos e custos, abrangendo as 
amortizacOes e todas as provisOes necessarias, inclusive para o imposto sobre o 
rendimento. 

3. Os valores em moeda estrangeira devem ser ajustados diariamente ou mensalmente, 
neste caso mediante autorizacao previa do Banco Central, devendo para o efeito ser 
utilizada a taxa de cambio de compra divulgada pelo Banco Central. 

4. ausencia de cotacdo para uma determinada moeda, deve-se utilizar as arbitragens 
internacionais emitidas pelo Banco Central Europeu. 

5. As reavaliacoes cambiais diarias devem compor as contas de resultado, afectando 
ganhos ou perdas, conforme o caso. 

6. Admite-se que os bancos constituam uma proviso para a desvalorizacdo cambial 
do capital efectivamente integralizado em moeda estrangeira, cujo montante podera ser 
utilizado somente para aumento de capital, e que estara limitado, a cada ano, ao percentual 
da desvalorizacdo da moeda domestica em relacao a moeda estrangeira ocorrida no periodo 

7. 0 Plano de Contas das Instituicoes Financeiras dispora sobre as outras normas 
complementares. 

8. Os bancos devem comunicar ao Banco Central o nome do administrador 
responsavel pela area de con bilidade e pela prestacao de informacbes. 
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Artigo 10.° 
Sancoes 

0 nao cumprimento das disposicOes contidas nesta norma sera objecto de punicdo, nos 
termos 	da NAP n°.01/2007, sobre Accao Supervisora e Aplicacdo de Penalidades, 
publicada em 03/01/07. 

Artigo 11.° 
Vigencia 

A presente Norma de Aplicacdo Permanente entra em vigor ap6s sua publicacdo. 

Banco Central de Sao Tome e Principe, 03 de Marco de 2008 
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