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1. OBJETIVO 

 O Regimento de Atribuições e Responsabilidade da Área de Compliance 

(“Compliance”) e do Comitê de Ética (“Comitê”) tem como objetivo disciplinar as 

atribuições e competências de cada setor bem como a estrutura deste último. 

 

2. DIRETRIZES 

Tanto o Compliance como o Comitê de Ética conduzirão suas atividades de acordo 

com as determinações constantes deste Regimento, sendo que sua atuação é consultiva, 

emanando sugestões e opiniões a serem também analisadas pela Diretoria, e deliberativa, 

conforme a dificuldade do caso.  

 

4. COMITÊ DE ÉTICA 

O Comitê de Ética será responsável pela análise e apuração das violações ou 

potenciais violações à Lei Anticorrupção, ao Código de Conduta e Ética, bem como as 

demais políticas internas, sejam as violações identificadas pelo próprio Compliance ou 

outro departamento, ou ainda aquelas recebidas via Canal de Denúncias ou qualquer outro 

meio de reporte. Também deverá subsidiar a Diretoria na tomada de decisões relativas às 

medidas a serem adotadas em tais situações.  

 

4.1. COMPOSIÇÃO, MANDATO E DESTITUIÇÃO  

O Comitê de Ética será composto por 03(três) membros, de modo a assegurar que 

haja ao menos 01 (um) representante de cada uma das seguintes áreas: Compliance, 

Jurídico e Recursos Humanos, com mandato por prazo indeterminado. 

Quando o assunto do Comitê de Ética envolver pessoas em cargos de Gerência ou 

Diretoria ou Presidência também participarão do Comitê de Ética. 01 (um) representante 

da área de Auditoria e 01 (um) da Diretoria. Neste caso, o membro participante da Diretoria 

não poderá ter relação hierárquica com a pessoa investigada.  
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Quando o assunto do Comitê de Ética envolver pessoas em cargos de Diretoria, a 

deliberação final após a votação do Comitê de Ética ficará com a Presidência. Quando o 

assunto do Comitê de Ética envolver pessoas em cargos da Presidência, a deliberação final 

após a votação do Comitê de Ética ficará com o Conselho da Família.  

Todos os membros do Comitê de Ética são destituíveis por decisão da Alta 

Administração, constituída por todos os membros diretivos da Presidência e da Diretoria, 

desde que através de votação previamente agendada sobre o tema e por maioria de votos. 

A indicação dos membros iniciais do Comitê de Ética será no momento da sua 

implantação pelas áreas acima indicadas, que também já indicarão o suplente. 

Nos casos de vacância da posição, ausência ou impedimento de qualquer membro do 

Comitê de Ética, o suplente será imediatamente convocado pelos demais integrantes do 

Comitê. O suplente atuará até que o membro titular retorne, podendo ser nomeado 

definitivamente caso o titular seja terminantemente afastado ou desligado por qualquer 

razão. 

Caso o Comitê de Ética considere necessário, por maioria de votação, poderá 

convocar membros de outras áreas para participar de forma pontual nas deliberações de 

casos de gravidade impactante. 

 

4.2. RESPONSABILIDADES 

O Comitê de Ética tem as seguintes funções, entre outras que lhe venham a ser 

designadas pela Diretoria:  

(i) Acompanhar a apuração e investigação de todas as denúncias recebidas 

relacionadas ao Programa de Compliance, incluindo, mas não se limitando 

àquelas recebidas via Canal de Denúncias; 

(ii) Analisar, deliberar e preparar recomendações, com imparcialidade e após a 

devida apuração realizada pelo responsável pela área de Compliance, de 

todas as ocorrências que forem apresentadas, sejam elas identificadas ou 

reportadas de alguma forma, inclusive via Canal de Denúncias; 

(iii) Convocar a participação dos membros da Auditoria e Diretoria ou de outras 

áreas, conforme definições contidas neste Regimento; 
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(iv) Convocar e solicitar reuniões com a Presidência ou Conselho de Família para 

apresentar as recomendações das medidas a serem adotadas nos casos de 

apuração a violações do Código de Conduta Ética, políticas internas e 

legislação anticorrupção; 

(v) Reuniões em caráter de urgência com a Diretoria ou Presidência poderão ser 

acionadas nos casos que, como recomendação, o Comitê de Ética venha 

inferir medidas para a pronta interrupção da prática de atividades ilícitas; 

(vi) Guardar sigilo das informações e pessoas identificadas em apurações de 

violação ou potencial violação do Código de Conduta Ética, políticas internas 

e legislação anticorrupção; 

(vii) Acompanhar as ocorrências de Ética e Compliance em andamento e resolver 

os conflitos que não estão previstos no Código e Diretrizes Éticas; 

(viii) Acompanhar e monitorar a execução das medidas corretivas deliberadas, 

podendo, para tanto, solicitar informações e ratificar recomendações, reabrir 

e atualizar investigações; 

(ix) Conduzir reuniões periódicas entre seus membros para acompanhamento 

dos casos de infrações éticas sob investigação, análise e deliberações de 

ordem preventiva, em no máximo, 40 (quarenta) dias entre cada reunião.  

 

4.3. DECISÕES E DELIBERAÇÕES 

As decisões e deliberações do Comitê de Ética somente podem ser tomadas por 

maioria de votos de seus membros.  

O Comitê de Ética avaliará a necessidade de medidas de mitigação de riscos jurídicos 

e à reputação da Empresa, oferecendo as recomendações cabíveis após a avaliação de cada 

situação devidamente apurada.  

 

5. DA ÁREA DE COMPLIANCE 

O Compliance será responsável pela gestão e desenvolvimento do Programa de 

Compliance com a finalidade de divulgar e difundir as regras internas e externas, 

disseminando a cultura íntegra e ética para toda a Companhia.    
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5.1. RESPONSABILIDADES 

O responsável pela área de Compliance tem as seguintes funções, entre outras que 

lhe venham a ser designadas pela Diretoria:  

(i) Acompanhar e monitorar tanto o desenvolvimento como a aplicação do 

Programa de Compliance; 

(ii) Ser o responsável por endereçar todas as medidas necessárias para apurar e 

investigar, de forma imparcial e independente, todas as denúncias recebidas 

relacionadas ao Programa de Compliance, incluindo, mas não se limitando 

àquelas recebidas via Canal de Denúncias; 

(iii) Apresentar os resultados de todas as apurações e investigações no Comitê de 

Ética com a finalidade de procederem as análises das consequências de cada 

situação identificada ou reportada; 

(iv) Endereçar todas as dúvidas recebidas relacionadas ao Programa de Compliance, 

incluindo, mas não se limitando àquelas recebidas via Canal de Denúncias; 

(v) Guardar sigilo das informações e pessoas identificadas em apurações de 

violação ou potencial violação do Código de Conduta e Ética, políticas internas 

e legislação anticorrupção; 

(vi) Convocar e solicitar reuniões com a Alta Administração para alinhamento das 

próximas medidas a serem adotadas para comunicação, divulgação e 

treinamentos das políticas internas e Código de Conduta e Ética; 

(vii) A partir da definição do plano de comunicação, divulgação e treinamentos, o 

Compliance será o multiplicador e capacitador acerca do Programa de 

Compliance para os todos os funcionários da Copagaz; 

(viii) Revisar periodicamente e recomendar eventuais alterações ao Código de 

Conduta e Ética e demais políticas internas da Companhia;  

(ix) Providenciar novas políticas internas que se fizerem necessárias, bem como a 

atualização das existentes de forma consistente; 

(x) Armazenar os comprovantes de aderência ao Código de Conduta e Ética e 

políticas internas, bem como de eventuais atualizações de cada uma das normas 

internas assinadas de todos os colaboradores e terceiros; 

(xi) Armazenar os comprovantes de participação em treinamentos relacionados ao 

Programa de Compliance assinados de todos os colaboradores e terceiros; 

(xii) Realizar, no que lhe couber, a análise de terceiros previamente à sua 

contratação; 
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(xiii) Providenciar que todos os Colaboradores da Copagaz mantenham atualizados 

os formulários de Declaração de Agente Público e/ou Pessoa Politicamente 

Exposta; 

(xiv) Manter, de formar restrita e sigilosa, os formulários de Declaração de Agente 

Público e/ou Pessoa Politicamente Exposta; 

(xv) Auxiliar no monitoramento dos terceiros contratados pelas áreas responsáveis 

por tais contratações; 

(xvi) Analisar e aprovar quaisquer modificações sugeridas à cláusula anticorrupção 

durante a negociação dos contratos; 

(xvii) Analisar a pertinência em receber ou oferecer brindes nas hipóteses permitidas; 

(xviii) Garantir a manutenção do registro de relatórios de despesas ou prestações de 

contas quando do recebimento ou oferecimento de brindes nas hipóteses 

permitidas pela respectiva política; 

(xix) Analisar a pertinência dos projetos beneficiados por meio da realização de 

doações, patrocínios ou repasses da Copagaz; 

(xx) Realizar ampla pesquisa reputacional do potencial beneficiado de doação, 

patrocínio ou repasse voluntário a ser realizado para ou pela Copagaz; 

(xxi) Analisar a aprovação, em conjunto com a Diretoria, do oferecimento de doação, 

patrocínio ou repasse voluntário, bem como estabelecer as definições ao aderir, 

no todo ou em parte, o pedido da beneficiada; 

(xxii) Providenciar, em conjunto com a Diretoria, os termos e condições finais de 

transferência dos recursos, a título de doação, patrocínio ou repasse voluntário 

por escrito quando de sua aprovação; 

(xxiii) Analisar as situações de potencial e/ou real Conflito de Interesses; 

(xxiv) Produzir relatórios trimestrais que contenham os resultados dos trabalhos 

endereçados pela área que demonstrem a efetividade das políticas internas 

com a finalidade de apresentar em reunião, previamente agendada, com a Alta 

Administração; 

(xxv) Analisar e verificar a pertinência dos pedidos de reembolso efetuados por 

Colaboradores, bem como aprovar ou reprovar o seu pagamento. 

 

6. 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.  

mailto:compliance@copagaz.com.br
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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. 

 

7. 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. 

https://copagaz.eticca.com.br/denuncia
mailto:copagaz@eticca.com.br

