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1. INTRODUÇÃO 

A Governança Corporativa da ES GÁS reflete nossa filosofia de negócios, políticas, regras, 
meios, práticas e processos, por meio dos quais estes são dirigidos, operados e 
controlados, buscando eficiência, sustentabilidade, crescimento e confiança dos 
stakeholders por agirmos de forma responsável, transparente e ética. 

2. OBJETIVO E APLICAÇÃO 

Essa Política tem como objetivo assegurar a conformidade com a legislação aplicável, 
bem como, com as melhores práticas de prevenção, identificação e respostas aos atos 
de corrupção, suborno, fraudes, promovendo o comportamento ético e aplicando-se a 
Unidade Organizacional e aos colaboradores da ES GÁS. 
 
Convencidos de que a ética é o eixo central de nossas ações, estruturamos por meio 
dessa política o Programa de Integridade e Anticorrupção da ES GÁS, que nos permite 
administrar e dar o devido tratamento aos eventos envolvendo o risco de suborno, 
corrupção e fraude que podem afetar a reputação e os negócios da ES GÁS.  
 
Para fins desta Política consideram-se colaboradores, todas as pessoas envolvidas com 
o desenvolvimento das atividades para a ES GÁS, integrantes do quadro permanente de 
pessoal ou não, incluindo prestadores de serviço, consultores, estagiários, 
administradores e membros dos comitês. 

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

• Lei 12.846/2013 - Lei Anticorrupção e seu Decreto Nº 8420/2015 

• Lei 10.993/2019 – Lei Programa de Integridade do Espírito Santo 

• Lei 13.303/2016 - Lei das Estatais 

• Código de Conduta e Integridade da ES GÁS 

• Regulamento de Licitações e Contratos da ES GÁS 
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4. GLOSSÁRIO 

Administradores: Membros de conselhos de administração, diretorias, representantes 
legais, os trabalhadores do nível diretivo. 

Conflito de Interesses: Situação que ocorre quando, devido às suas funções, um 
Administrador ou um colaborador da ES GÁS, deve tomar uma decisão ou omitir uma 
ação e estão em posição de escolher entre o interesse da ES GÁS o seu próprio interesse 
ou o de um Terceiro, de modo que, para optar por qualquer um desses dois últimos 
comprometerá sua objetividade e independência.  

Devida Diligência para terceiros: Processo de pesquisa para obter informações 
suficientes e relevante para um terceiro, antes do início do relacionamento, a fim de 
avaliar as capacidades legais, técnicas, financeiras, operacionais e de ética e 
conformidade. 

Doação: Contribuição em dinheiro ou em espécie que é dada voluntariamente e a título 
livre, com um propósito social, altruísta, humanitário, artístico ou comunitário. 

Eventos: Dentre outros, podem ser para conhecimento e compartilhamento de 
informações de tópicos diversificados, de aspecto cultural relacionado a usos e 
costumes de uma região para fortalecimento do relacionamento com uma comunidade 
ou ter características de promover apoio a práticas esportivas. 

Funcionário Público: Qualquer pessoa que tenha uma posição nos ramos do poder 
legislativo, administrativo ou judicial de um Estado, ou de uma entidade, agência ou 
unidade de um Estado de qualquer nível (nacional, regional ou local), ou numa Empresa 
estatal ou controlada pelo Estado, em qualquer nível (nacional, regional ou local). 
Também será entendido que detêm a qualidade acima mencionada, funcionários ou 
agentes de uma organização pública internacional e Pessoas Politicamente Expostas. 

Influência Indevida: Exercer influência sobre um Funcionário Público ou um terceiro 
para usar sua posição para (i) obter uma vantagem inadequada em um negócio, (ii) obter 
emissão de legislação ou regulamentação indevidamente preferencial, ou (iii) obter 
decisões indevidamente vantajoso para si próprio, seus familiares, a Empresa que ele 
representa ou terceiro em que você tem algum tipo de participação ou interesse. 
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Informação Privilegiada: Qualquer informação que diga respeito a assuntos sigilosos, 
ou que possa influir significativamente em processos decisórios internos ou externos da 
ES GÁS, com repercussão econômica ou financeira e que não tenha se tornada pública. 

Nepotismo: O Nepotismo ocorre quando um agente público usa de sua posição de 
poder para nomear, contratar ou favorecer um ou mais parentes. O nepotismo é 
vedado, primeiramente, pela própria Constituição Federal, pois contraria os princípios 
da impessoalidade, moralidade e igualdade. 

Pagamento de Facilitação: Pagamento solicitado ou oferecido para facilitar trâmites 
processuais frente a instituições, sem que esses pagamentos sejam formalizados 
legalmente e autorizados a serem realizados, tornando-se, portanto, instrumentos 
irregulares para se ter um privilégio.  

Programa de Integridade e Anticorrupção: é o conjunto de princípios, diretrizes, 
políticas e procedimentos definidos pela ES GÀS para identificar, detectar, prevenir, 
administrar e mitigar riscos de suborno, corrupção, fraude podo afetar a ES GÁS, e 
promover o comportamento ético de seus colaboradores. 

Terceiro: Empreiteiro, fornecedor, distribuidor, consultor, intermediário, acionista, 
investidor, cliente, funcionário público e, em geral, qualquer pessoa com quem se 
estabeleça uma relação comercial, contratual ou cooperativas, bem como os membros 
da família dos administradores e colaboradores da ES GÁS. 

5.  PILARES DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE E ANTICORRUPÇÃO DA ES GÁS 

Pilares  Descrição  

Compromisso da Alta 
Administração 

Disseminação e supervisão da a aplicação do Programa 
entre colaboradores e terceiros  

Gestão de Riscos 
Avaliação e valoração dos riscos corrupção, fraude e 
suborno. 

Governança e 
Responsabilidades  

Definição de papéis e responsabilidades, relacionada ao 
combate à corrupção e suborno, de todos os envolvidos 
ou que representam a ES GÁS nos seus negócios.  
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Marco de Atuação 
Estruturação de códigos de ética e conduta, política, 
normas e procedimentos para combate e prevenção à 
corrupção e suborno. 

Comunicação e 
Treinamento  

Capacitação interna e de terceiros baseada em riscos e  
comunicação Interna e Externa com stakeholders  

Monitoramento e 
Reporte 

Execução do controle do cumprimento das diretrizes do 
programa e reporte ao C.A, Comitê de Auditoria e Comitê 
de Ética. 

6. DIRETRIZES 

6.1 Conflito de Interesses 

Diante de conflito de interesses, as ações dos colaboradores da ES GÁS devem respeitar 
os princípios de: 

• Lealdade: Agir em todos os momentos de boa-fé, de modo a promover o sucesso da 
ES GÁS e o desenvolvimento satisfatório do seu objeto social. Em suas ações eles 
deveriam privilegiar o interesse da ES GÁS sobre os seus próprios interesses ou de 
terceiros, bem como abster de qualquer tipo de nepotismo. 

• Abstenção: Abster-se de interferir ou influenciar atividades e decisões que possam 
levar a um conflito de interesses ou cessar qualquer ação que tenham iniciado. 

• Informação: Informar o chefe imediato ou correspondente, se estiver diante de uma 
situação de conflito de interesses ou que poderia ser. 

• Confidencialidade: Abster-se de acessar ou divulgar a terceiros, informações 
relacionadas com a situação de conflito de interesses. 
 

6.2 Gestão de Patrocínios 
A ES GÁS ao realizar patrocínios, como estratégia para fortalecer o relacionamento com 
seus grupos de interesse, promovera uma gestão adequada destes, para que os mesmos 
não sejam entendidos como um mecanismo para exercer influência indevida sobre o 
receptor ou uma vantagem inadequada. 

 

6.3 Convite e Participação de Eventos 
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A ES GÁS reconhece que organizar e participar de eventos de natureza comercial, social, 
cultural ou acadêmica, permite que estabeleçam relações comerciais, atualizar seus 
conhecimentos sobre as indústrias em que atuam, conhecendo novos desenvolvimentos 
tecnológicos e, em geral, estarem atualizados sobre temas relevantes para a operação 
e sustentabilidade de seus negócio,  sendo adequado a participação de representantes 
da ES GÁS somente em eventos que tenham essas características mencionadas acima, 
mitigando qualquer risco a reputação da empresa.  

 

6.4 Brindes e Presentes 
Colaboradores da ES GÁS em nenhum caso podem oferecer, solicitar, prometer, dar ou 
receber brindes ou presentes em troca de uma vantagem inadequada ou benefício 
econômico indevido para si próprio, para a ES GÁS ou para um terceiro. 

Não são considerados presentes os brindes sem valor comercial, ou que sejam 
distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, 
divulgação habitual, ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, de 
valor total igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais), devendo ser considerada, para este 
fim, a soma, em um mesmo ano civil, dos valores unitários de todos os itens enviados 
por uma mesma empresa/entidade. 

Os presentes acima desse valor deverão ser prontamente devolvidos ao ofertante e, 
caso não possam ser devolvidos, por qualquer motivo, serão destinados a instituição 
beneficente sem fins lucrativos. 

 

6.5 Gestão Social e Doações 

 

A ES GÁS ao realizar Gestão Social administrará oportunidades, impactos e riscos 
econômicos, ambientais e sociais decorrentes do desenvolvimento de seus negócios e 
criando valor para seus grupos de interesse.  

Doações deverão ser realizadas de acordo com os critérios éticos e dentro das alçadas 
estabelecidos pela ES GÁS, sendo proibido a doação política conforme decisão legal 
sobre o tema.  
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6.6 Pagamentos de Facilitação  

A ES GÁS se opõem a fazer pagamentos indevidos para facilitar, proteger ou acelerar as 
decisões ou ações a que têm direito, pagamentos estes que não estão previstos em lei, 
considerando-se os mesmos como uma forma de corrupção. 

 

6.7 Relacionamento Governamental, Órgãos Reguladores e Órgãos de Controle 

A ES GÁS promove a integridade e relações imparciais, baseadas no respeito a seus 
grupos de interesse, incluindo órgãos reguladores ou entidades governamentais, 
portanto, é proibido oferecer, prometer, autorizar ou dar um benefício econômico a um 
funcionário público, diretamente ou através de terceiros, para obter uma vantagem 
indevida ou exercer influência indevida.  

 

6.8 Devida Diligência de Terceiros  

Deve ser realizada uma Devida Diligência Anticorrupção apropriada em Terceiros, que 
venham a estabelecer algum tipo de relação com a ES GÀS, como por exemplo, 
fornecedores, beneficiários de patrocínios, doações entre outros. 

Nestas situações, é uma prioridade avaliar os possíveis riscos de corrupção, suborno e 
que possam impactar a reputação e os negócios da ES GÀS. 

 

 

6.9 Informações Privilegiadas 

Para as pessoas sujeitas a essa Política, é vedado fazer uso de informações privilegiadas, 
obtidas no curso de suas funções exercidas na ES GÁS em proveito próprio ou de 
terceiros.  

 
6.10 Registros Contábeis 
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A ES GÀS deve manter livros, registros e contas contábeis que reflitam, de forma clara e 
transparente, as transações da empresa. 

7. OUVIDORIA 

Canal disponível no site ES GÀS (http://esgas.com.br/ouvidoria) tem o objetivo de 
coletar denúncias que infrinjam as diretrizes do Código de Conduta e Integridade da ES 
GÁS, é estruturado para garantir o sigilo absoluto, protegendo o anonimato do 
denunciante e preservando todas as informações, para que uma apuração justa possa 
ocorrer, além de não ser permitido nenhum tipo de retaliação ao denunciante. 

8. COMITE DE ÉTICA 

Colegiado responsável pela supervisão das atividades de Conformidade, bem como, pela 
avaliação e orientação sobre os resultados das investigações e aplicabilidade de sanções 
cabíveis.  

9. SANÇÕES 

A não observância ou descumprimento das diretrizes dessa Política por parte daqueles 
que estão submetidas a mesma, poderá acarretar, após devido processo de apuração, 
as sanções previstas no Código de Conduta e Integridade, bem como, no Regulamento 
de Licitações e Contratos da ES GÁS.  

AUTORIDADES E RESPONSABILIDADES  

9.1 Do Conselho de Administração (CA)  
• Acompanhar de forma sistemática a gestão do Programa de Integridade e 

Anticorrupção da ES Gás; 

9.2 Do Comitê de Auditoria Estatutário 

• Assessorar o Conselho de Administração quanto aos temas do Programa Integridade 
e Anticorrupção da ES GÁS 

file:///C:/Users/ioky.BRD/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X8G1KMX7/(http:/esgas.com.br/ouvidoria
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9.3 Da Auditoria Interna  
• Avaliar, de forma sistemática, o Programa de Integridade e Anticorrupção da ES GÁS 

e recomendar melhorias.  

 

9.4 Da Diretoria Executiva (DE) 
• Apoiar a implementação e as diretrizes do Programa de Integridade e Anticorrupção 

da ES Gás; 

• Dar assessoramento técnico e consultivo ao Conselho de Administração, frente aos 

regulamentos, as políticas, as normas e os procedimentos internos relativos ao 

Programa de Integridade e Anticorrupção da ES Gás. 

 

9.5 Do Diretor-Presidente (DPRES)  
• Reunir-se uma vez por mês, obrigatoriamente com a participação dos membros 

fixos, para acompanhamento e discussão dos temas do Comitê de Ética 

• A reunião será composta pelo Diretor Presidente (coordenador), Gerente de Riscos 

e Conformidade (Secretário), Gerente de GADF e Gerente GJUR, como participantes 

fixos; 

• As demais Diretorias e Gerências participarão da reunião quando convidados; 

• Reportar o resultado da reunião específica mensal à Diretoria Executiva. 

 

9.6 Da Gerência de Gestão de Riscos e Conformidade 
• Definir metodologia corporativa de gestão do Programa de Integridade e 

Anticorrupção da ES Gás em uma visão integrada e sistêmica que possibilite um 

ambiente de contínuo monitoramento nos mais diversos níveis hierárquicos da 

empresa; 

• Estimular a integração e capturar a sinergia das ações do Programa de Integridade e 

Anticorrupção da ES Gás dentre as diversas unidades organizacionais, assim como 

dentre os demais processos de negócio, gestão e serviços corporativos; 

• Disseminar conhecimentos do Programa de Integridade e Anticorrupção da ES Gás;  

• Monitorar e reportar periodicamente ao Diretor-Presidente, à Diretoria Executiva, 

ao Comitê de Auditoria Estatutário e ao Conselho de Administração a gestão 

Programa de Integridade e Anticorrupção da ES Gás. 
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9.7 Dos titulares de unidades organizacionais (gestores)  
• Coordenar, promover e acompanhar as ações do Programa de Integridade e 

Anticorrupção na sua área de atuação; 

• Manter articulação com a área de Gestão de Riscos e Conformidade sobre 

informações relativas ao Programa Integridade e Anticorrupção da ES GÁS. 
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