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1. OBJETIVO 

A Política de Doações e Patrocínios tem por objetivo apresentar as diretrizes a serem 

observadas em caso de doações, patrocínios e repasses voluntários promovidos em nome 

da Copagaz. 

São considerados repasses voluntários (em dinheiro ou de qualquer outra espécie) 

aqueles realizados gratuitamente, isto é, sem expectativa ou aceitação de vantagens como 

contrapartida. 

 

2. APLICABILIDADE 

Esta Política é aplicável a todos os Colaboradores da Copagaz, independentemente 

de seu nível hierárquico, função ou cargo exercidos, aplicável aos Terceiros que se 

relacionem, direta ou indiretamente, com a Copagaz.  

A presente política é válida em todas as localidades de atuação da Companhia. 

Serão aplicadas as disposições da legislação local, em que a Copagaz desenvolva suas 

atividades que sejam mais restritivas.  

Esta Política será supervisionada, implementada e aplicada pela área responsável 

pelo Compliance ou de Sustentabilidade, conforme definições abaixo, com apoio total e 

engajamento da Diretoria da Copagaz. 

 

3. REGRAS 

3.1. DOAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL 

Trata-se de doação de responsabilidade da área de Sustentabilidade, contida na 

prática de Investimento Social e deve seguir os compromissos voluntários assumidos pela 

Companhia, publicando regularmente os resultados dos projetos e ações apoiadas por 

meio de seu site institucional e relatório anual. 

Essas doações se destinam exclusivamente a entidades sociais nacionais, estas 

entendidas como pessoas jurídicas sem fins lucrativos, que realizam atividades sociais 

relevantes e não comutativas, sem qualquer cunho político ou vinculativo a conflito de 

interesses.  
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A entidade deve estar devidamente constituída, cabendo a área de Sustentabilidade 

manter os atos constitutivos e certificações cabíveis. 

As doações serão realizadas mediante solicitação formal da entidade, com 

apresentação do plano de trabalho, contendo todos os dados da entidade, explicações das 

atividades desenvolvidas e aplicação e necessidade da doação, direcionada ao Comitê de 

Sustentabilidade, que deliberará com base nas seguintes diretrizes:  

(i) Doação de GLP: vinculado a cocção das refeições da entidade, desde que a 

mesma atenda público para isso, e o total a ser doado deverá ser previamente 

autorizado pela área de Sustentabilidade. 

(ii) Doação de Materiais (equipamentos de TI, móveis, eletrodomésticos etc.) 

usados e sem aproveitamento para a Copagaz; 

(iii) Doação de Recursos financeiros: projetos sociais de entidades mediante 

contratos de parcerias que devem observar as diretrizes contidas no item 3.2. 

abaixo. 

Doações de Interesse Social voltado a pessoas físicas em estado de necessidade 

somente poderão acontecer mediante a observância das regras contidas no item 3.2, 

mediante a deliberação do Comitê de Sustentabilidade e análise da área de Compliance. 

A área de sustentabilidade deve acompanhar o investimento realizado, monitorar 

com visitas regulares e relatórios trimestrais, semestrais ou anuais, que deverão ser 

apresentados conforme especificado em termo de parceria assinado entre as partes.  

 

3.2. DOAÇÕES EM GERAL, PATROCÍNIOS OU REPASSES 

A realização de qualquer doação, patrocínio ou repasse que já não esteja 

estabelecida no item 3.1. acima deve ser previamente submetida à aprovação da área 

responsável por Compliance, a fim de se verificar a pertinência do projeto beneficiado com 

os interesses, conveniência e valores norteadores da Copagaz.  

Na submissão do projeto à área responsável por Compliance, a instância interna da 

Copagaz que pretende realizar a doação, patrocínio ou repasse voluntário deverá 

apresentar o formulário do Anexo I, através do e-mail compliance@copagaz.com.br  

A área responsável pelo Compliance deverá realizar pesquisa reputacional do 

potencial beneficiado de doação, patrocínio ou repasse voluntário a ser realizado para a 

Copagaz e levar em reunião, previamente agendada, com a Diretoria para decisão de 
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aprovação ou declínio do oferecimento de doação, patrocínio ou repasse voluntário, bem 

como estabelecer as definições ao aderir, no todo ou em parte, o pedido da beneficiada.  

Uma vez aprovado o projeto de doação, patrocínio ou repasse voluntário a ser 

realizada pela Copagaz, também por escrito, após deliberada em reunião com a área 

responsável por Compliance, em conjunto com a Diretoria, deverá ser encaminhada 

resposta ao e-mail de solicitação e, nos casos de aprovação, ressaltar as responsabilidades 

da instância interna solicitante por tal projeto. A área interna solicitante deverá 

acompanhar com a instituição beneficiada o compromisso com os seguintes itens: 

(i) Formalização do registro de compromisso; 

(ii) Correta aplicação dos recursos; 

(iii) Observância de aplicação dos valores do Código de Conduta Ética e demais 

políticas internas da Copagaz; 

(iv) Monitoramento de manutenção dos compromissos; 

(v) Reportar qualquer suspeita de configuração de situação contrária ao previsto 

no projeto apresentado para a área responsável por Compliance. 

As condições finais de transferência dos recursos, a título de doação, patrocínio ou 

repasse voluntário deverão ser procedidas pela Administração Financeira após aprovação 

por escrito da área responsável por Compliance, em conjunto com a Diretoria. Não será 

admitida transferência de recursos antes de formalizada a aprovação e de registro do 

compromisso da instituição a ser beneficiada.  

  

4. VIOLAÇÕES 

Todos os Colaboradores têm o dever de reportar prontamente qualquer violação 

ou suspeita de violação à presente Política à área de Compliance ou aos canais de 

denúncias.  

Aquele que descumprir as diretrizes contidas nessa política, estará sujeito as 

medidas cabíveis e, em sendo necessário, os fatos serão reportados às autoridades policiais 

competentes conforme a avaliação da área responsável por Compliance em conjunto com 

a Alta Administração, na forma do seu Regimento Interno. 

A área responsável pelo Compliance, tem a responsabilidade de avaliar outros casos 

que eventualmente não tenham sido abarcados nesta política. Todas as situações 

identificadas ou reportadas, assim como os desdobramentos consequentes, serão 



 

 
POLÍTICA DE DOAÇÕES E PATROCÍNIO 

 

  
 
 

 
 

DATA: 16/09/2019 VERSÃO: V01 - pág. 5/6 - 

 

avaliadas com a criticidade devida e estrita observância dos direitos das partes envolvidas 

por essas mesmas instâncias.  

As sanções internas poderão variar, conforme a natureza e a gravidade da infração, 

desde advertência até o desligamento do Colaborador que violar a presente política. No 

caso de Terceiros que cometam atos em desconformidade com esta política, a violação 

poderá resultar no rompimento contratual.  

Em todas as circunstâncias de suspeita de violação à presente política, a área 

responsável por Compliance será acionada para a devida apuração, na forma do seu 

Regimento Interno e, adotará as medidas cabíveis.  

 

5.  DÚVIDAS E DENÚNCIAS 

Qualquer dúvida relacionada aos termos desta política, entre em contato com a área 

responsável por Compliance, no e-mail compliance@copagaz.com.br . 

Suspeitas de violação ao disposto nesta política devem ser encaminhadas ao Canal 

de Denúncias - https://copagaz.eticca.com.br/denuncia ou e-mail copagaz@eticca.com.br ou 

telefone através do 0800-71-777-25. 

 

6. VIGÊNCIA 

A presente política passa a vigorar em 16 de setembro de 2019, substituindo 

quaisquer orientações, normas ou políticas anteriores sobre o tema, podendo ser extinta a 

qualquer momento por decisão da Copagaz. 
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ANEXO I 

 

FORMULÁRIO PARA CONCESSÃO DE DOAÇÃO OU PATROCÍNIO 

 

1.  Dados do Requisitante 

 Nome:  

 Cargo:  

 Filial:  Depto.:  

 

2.  Dados da Requisição 

 Tipo de Requisição: 
 

(    ) Doação 

(    ) Patrocínio 

(    ) Outros. Especificar:  
_______________________ 

 Depto. Responsável:   
 

(    ) Sustentabilidade 

(    ) Marketing 

( ) Outros. Especificar: 
_______________________ 

 Nome do Beneficiário:  

 CNPJ/CPF:  IE / RG:  

 Beneficio: 

(   ) Recurso Financeiro R$ _______________________________ 

(  ) Outros. Especificar:  _____________________________________ 

Forma de disponibilização: (     ) Única 

(     ) Parcelado. Em quantas?  

________________________________ 

 Previsão de início:  

 Motivos da concessão do beneficio:  

 Finalidade da concessão do beneficio:  

 Justificativa da escolha do beneficiário:  

 Outros detalhes do projeto para concessão do benefício  

 

Assinatura: 
 
 

Data:  
___/___/_____ 

 


