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REGIMENTO DO COMITÊ DE ÉTICA DA ES GÁS 

 

Capítulo 1 

DEFINIÇÃO 

O Comitê de Ética (“Comitê”) da ES GÁS (“Companhia”), órgão não estatutário, não 
remunerado, criado pelo Conselho de Administração (“CA”) em sua 50a Reunião, 

realizada em 28/04/2022 – item 2 – Pauta 12/2022, é responsável por auxiliar ao CA e 
por garantir a disseminação e a preservação da ética nos negócios comerciais e nas 
operações da Companhia, a partir da recomendação de medidas que assegurem a 

efetividade da  Política  de Integridade e Anticorrupção e o correto cumprimento da 
legislação vigente, do Código de Conduta e Integridade, das políticas, padrões de 

gestão, procedimentos e demais diretrizes aplicáveis.  

O Comitê reportará suas atividades ao Conselho de Administração da ES GÁS (“CA”). 

O presente Regimento disciplina o funcionamento do Comitê, definindo suas 

competências, atribuições, responsabilidades e deveres, observadas as disposições do 
Estatuto Social da Companhia, as regras previstas na legislação pertinente – 

especialmente no DECRETO ES Nº 1595-R, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2005 e as boas 
práticas de governança corporativa.  

Com a manifestação favorável do CA, o Comitê poderá instituir Comitês Auxiliares, para 

prestar assessoramento e suporte às decisões do Comitê de Ética em situações 
específicas. 

As recomendações do Comitê, aprovadas pelo CA, devem ser observadas por todos os 
administradores e colaboradores da Companhia. 

Capítulo 2 

 ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

Definir e assegurar o cumprimento e aplicação dos objetivos e estratégias específicas 

para suportar de maneira adequada o Programa de Integridade e Anticorrupção da ES 
Gás 

Assegurar o tratamento adequado às eventuais condutas antiéticas e às situações reais 
ou potenciais de conflito de interesses, trazidas ao seu conhecimento;  

Garantir a melhoria contínua do Programa de Integridade e Anticorrupção e demais 

normativos subsidiários.  

Servir de órgão consultivo para dirimir dúvidas de administradores, colaboradores ou 

terceiros sobre atos ou circunstâncias que possam afetar a ética na ES Gás; 
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Revisar Políticas, padrões de gestão e procedimentos relacionados ao Programa de 

Integridade e Anticorrupção da ES Gás. 

Capítulo 3  

 COMPOSIÇÃO E MANDATO 

O Comitê será constituído por 4 membros, indicados pelo Presidente e eleitos pelo C.A, 
sendo um dos membros da área de Conformidade e Riscos, que acumulará a função de 

secretário do Comitê. 

O Presidente do Comitê será nomeado pelo CA.  

O mandato dos membros do Comitê será de dois anos, podendo ser renovado 

automaticamente pelo mesmo período, exceto em casos de manifestação contrária do 
CA. 

Os membros do Comitê, quer sejam Administradores ou colaboradores da ES GÁS, não 
receberão qualquer remuneração adicional pelas funções desempenhadas no âmbito do 
Comitê, uma vez que os trabalhos acontecerão dentro da jornada de trabalho normal.  

Haverá vacância de cargo por morte ou invalidez; impedimentos legais; ausências ou 
impedimentos superiores a duas reuniões ordinárias consecutivas ou quatro alternadas 

durante o mandato, sem apresentação de justificativa comprovada e aceita pelo 
Presidente do Comitê; Renúncia; Destituição. 

Capítulo 4 

REUNIÕES  

O Comitê se reunirá ordinariamente a cada 04 (quatro) meses, para cumprimento das 

suas finalidades. 

As reuniões do Comitê serão realizadas, preferencialmente, via remota e, quando 
possível, na sede da Companhia, salvo se o instrumento de convocação indicar outro 

local. 

O Presidente não vota nas reuniões que tiverem a presença de todos os outros 

membros, que decidirão por maioria simples.  

Cada membro terá direito a um voto, de igual peso e valor, o qual será registrado em 

ata pelo Secretário do Comitê. 

Em caso de ausência de um dos membros, o Presidente do Comitê, 
extraordinariamente votará, se houver empate dos votos dos outros dois membros 

presentes. 

As manifestações dos membros do Comitê e as demais ocorrências substanciais das 

reuniões constarão de atas claras, concisas e objetivas elaboradas pelo Secretário. 
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Todos os documentos relativos às reuniões realizadas pelo Comitê ficarão arquivadas 

no Portal de Governança em uso pela Companhia 

 

CAPÍTULO 5 

CONFLITO DE INTERESSES 

Quando identificado o conflito de interesse ou interesse particular na pauta, o membro 

será afastado das discussões e deliberações, podendo, por decisão dos demais 
membros, retirar-se temporariamente da reunião até o encerramento do assunto. 
 

CAPÍTULO 6 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os membros do Comitê deverão manter sigilo sobre as matérias examinadas nas 
reuniões do Comitê e em relação às informações, processos, diligências e investigações 
a que tiverem conhecimento. 

Este Regimento entra em vigor na data da sua aprovação pelo CA e após a posse dos 
seus membros. 

Uma vez aprovado este Regimento, ele será observado imediatamente pela Companhia, 
seus Administradores, membros dos órgãos estatutários e empregados, pelos membros 
do Comitê de Ética e Comitês Auxiliares, e somente poderá ser alterado mediante 

aprovação do Conselho de Administração. 

 

Vitória,                     de                             de 2022 
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ANEXO I 
 

TERMO DE POSSE E CONFIDENCIALIDADE 

 

Eu....................... nacionalidade..... portador da identidade nº....... e CPF nº ................ 

cargo/função.............. .....assumo o compromisso de manter a confidencialidade, integridade e sigilo de 

todas as informações e processos a que tiver acesso,  em decorrência da minha participação no Comitê 

de Ética (“Comitê”).  

 

 

Por este termo de posse e confidencialidade comprometo-me: 

 

• A não utilizar, revelar, reproduzir, expor ou divulgar, sob qualquer meio, as informações 

a que, por qualquer razão, tiver acesso, obtidas através da participação nas atividades 

do Comitê da ES Gás, me tornando responsável por todas as pessoas que vierem a ter 

acesso às informações através do meu intermédio; A não divulgar a terceiros a natureza 

e o conteúdo das informações por mim obtidas em decorrência da minha participação no 

Comitê.  

• A não efetuar cópia da documentação a que tiver acesso; 

• A não repassar o conhecimento das informações e não me apropriar sobre o material 

confidencial ou sigiloso das informações que venham a ser disponibilizadas pelo Comitê. 

 

Declaro-me ciente de que estarei sujeito as sanções previstas pelo não cumprimento do presente 

Termo de Posse e Confidencialidade. 

 

Declaro que conheço e endosso o Regimento do Comitê. 

 

O presente Termo de Posse e Confidencialidade entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, 

permanecendo as obrigações quanto ao sigilo e confidencialidade a todo tempo, inclusive após o 

meu desligamento da empresa ES Gás. 

 

 
 
Vitoria,   ........  de  ................... de  2022. 

 

 


