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Da Finalidade 

Art. 1º O presente Regimento Interno regula as atividades e atribuições da Unidade de 
Integridade e Gestão de Riscos da COPASA MG. 

Parágrafo único. A Unidade de Integridade e Gestão de Riscos da COPASA MG é 
denominada Superintendência de Conformidade e Riscos - SPCR. 

Art. 2º A SPCR reportar-se-á diretamente ao Diretor-Presidente da COPASA MG e 
atuará com a autonomia e a independência exigidas para o exercício de suas funções. 

§1º A SPCR poderá se reportar diretamente ao Conselho de Administração nas 
situações em que houver suspeita de envolvimento do Diretor-Presidente em 
irregularidades ou quando este deixar de adotar as medidas necessárias em relação à 
situação a ele relatada.  

§2º O Diretor-Presidente da COPASA MG poderá delegar a condução da unidade a 
diretor estatutário. 

§3º A delegação expressa no § 2º não impossibilita o reporte direto ao Diretor-Presidente 
por iniciativa do titular da SPCR. 

Da Estrutura 

Art. 3º A SPCR será composta por 2 (duas) unidades: 

I – Divisão de Conformidade e Controles Internos; 

II – Divisão de Gestão de Riscos. 

Art. 4º O titular da SPCR deverá, no exercício de suas funções, respeitar os deveres de 
lealdade e diligência, bem como observar o Código de Conduta Ética, as políticas, as 
normas e os regulamentos, buscando sempre preservar os interesses da Companhia e 
de seus acionistas. 

Art. 5º O titular da SPCR deverá apresentar seus documentos pessoais, bem como os 
documentos das pessoas a ele ligadas, conforme Política de Divulgação de Informações 
e Negociação de Valores Mobiliários de emissão da COPASA MG, para cadastro na 
unidade responsável pelos Recursos Humanos, de acordo com lista disponibilizada pela 
Secretaria Executiva de Governança. 

Art. 6º Não poderá ser nomeado titular da SPCR aquele que: 

I - tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia; ou  

II - tiver no Conselho de Administração ou na Diretoria Executiva parente consanguíneo 
ou afim até 3º (terceiro) grau. 

Art. 7º A destituição do cargo de titular da SPCR se dará: 

I – por morte ou renúncia; 

II – por decisão fundamentada do Diretor-Presidente, formalmente informada ao 
Conselho de Administração. 
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Das Competências 

Art. 8º São atribuições da SPCR: 

I – promover as políticas da Companhia relacionadas a sua área de atuação e difundir a 
cultura de integridade na organização;  

II – analisar atividades e ações das diversas unidades da COPASA MG, com vistas a 
manter a aderência às políticas, regulamentações, leis, códigos, normas e padrões; 

III – liderar e supervisionar as atividades de gerenciamento de riscos e de implementação 
de controles internos; 

IV – promover o desenvolvimento contínuo dos colaboradores, administradores, 
conselheiros fiscais e membros do Comitê de Auditoria e incentivar a adoção de boas 
práticas de governança, de gestão de riscos e de controles internos; 

V – emitir recomendações para o aprimoramento da governança, da gestão de riscos e 
dos controles internos; 

VI – promover a integração dos agentes responsáveis pela governança, gestão de riscos 
e controles internos;  

VII – promover a adoção de práticas que institucionalizem a responsabilidade dos 
colaboradores pela veracidade e efetividade dos dados e informações prestadas e pela 
transparência de seus atos;  

VIII – propor ações visando à priorização de processos relacionados a gerenciamento 
de riscos e controles internos da gestão e acompanhar sua implementação; 

IX – comunicar formalmente ao Diretor-Presidente sobre diligências em curso em que 
esteja envolvido Diretor, membro do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do 
Comitê de Auditoria, o Procurador Jurídico ou o Auditor Geral. 

Art. 9º Caberá ainda à SPCR: 

I – apresentar, periodicamente, relatório de suas atividades ao Comitê de Auditoria; 

II – elaborar a proposta orçamentária; 

III – manter atualizadas as políticas de Gestão de Riscos, Anticorrupção, Controles 
Internos e demais políticas da Companhia atinentes à atuação da unidade, propondo 
alterações, quando necessárias; 

IV - responder às demandas internas ou externas relacionadas a matérias de sua 
competência; 

V – elaborar o plano de atividades para o exercício seguinte, para aprovação pelo Diretor-
Presidente e apreciação pelo Conselho de Administração; 

VI – coordenar as atividades do Comitê de Riscos. 

Art. 10. Quanto às atividades de Conformidade e Controles Internos caberá à SPCR: 

I – manter atualizadas as Normas de Procedimentos e a base legal aplicável à COPASA 
MG; 
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II – disseminar as políticas da Companhia para os stakeholders e a importância de seu 
cumprimento, utilizando todos os meios de comunicação viáveis; 

III – propor novas políticas atinentes à atuação da unidade; 

IV – receber consultas sobre políticas atinentes à atuação da unidade e prestar 
orientações a respeito; 

V – realizar diligências, em perspectiva preventiva, com intuito de evitar fraudes e 
descumprimento das políticas;  

VI – analisar os fluxos dos processos, prioritariamente os relacionados à matriz de risco, 
e identificar pontos críticos; 

VII – identificar tipos de controle aplicáveis aos pontos críticos e propor, em conjunto com 
os proprietários dos riscos ou com os gestores responsáveis pelo processo, as 
alterações nos controles com foco na mitigação dos riscos; 

VIII - acompanhar e validar a implantação dos controles e analisar, em conjunto com os 
gestores, a aderência aos controles estabelecidos e respectiva eficiência; 

IX – gerenciar o processo de elaboração e revisão de Normas de Procedimentos. 

Art. 11. Quanto às atividades de Gestão de Riscos, caberá à SPCR: 

I – elaborar a estratégia de gestão de riscos da COPASA MG, para aprovação no 
Conselho de Administração; 

II – revisar e propor melhorias na Política de Gestão de Riscos da Companhia; 

III – elaborar manual metodológico para a gestão de riscos, gerar a matriz de riscos 
corporativos e revisá-la periodicamente; 

IV – difundir a matriz de riscos na Companhia; 

V – atuar, em conjunto com o proprietário do risco, na concepção dos planos de ação de 
resposta aos riscos (mitigar, aceitar, compartilhar, evitar); 

VI - acompanhar as atividades de respostas aos riscos e avaliar a eficiência, eficácia e 
efetividade dos planos de ação estabelecidos pelos proprietários dos riscos; 

VII - coordenar o processo de elaboração do Plano de Continuidade dos Negócios e do 
Plano de Contingência. 

Do Orçamento Próprio 

Art. 12. A SPCR encaminhará anualmente, na data definida pela Diretoria Financeira e 
de Relações com Investidores, proposta detalhada de orçamento anual, discriminando 
valores e objetos da despesa, a exemplo de:  

I – despesas com aquisição e manutenção de sistemas de Tecnologia de Informação e 
Comunicação;  

II - despesas com treinamentos da equipe e capacitações sobre integridade e riscos a 
todos os colaboradores; 

III – gastos para realização de diligências; 
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IV – despesas com consultorias.  

Parágrafo único. A proposta de orçamento da SPCR deverá ser recomendada pelo 
Diretor-Presidente para aprovação pelo Conselho de Administração.  

Da Comunicação Direta com o Conselho de Administração 

Art. 13. Na ocorrência de situação prevista no § 1º do art. 2º deste Regimento, o titular 
da SPCR deverá: 

I – reunir-se com o Presidente do Conselho de Administração para expor os fatos e 
solicitar reunião com os demais Conselheiros; 

II – elaborar relatório contendo os documentos que evidenciam os fatos, que deverá ser 
entregue aos Conselheiros no dia da reunião; 

III – tratar a informação de acordo com a Política de Divulgação de Informações e 
Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da COPASA MG e Política 
Anticorrupção, mantendo discrição sobre o assunto. 

Da Comunicação com os Órgãos da Administração e com a Auditoria 
Interna 

Art. 14. Cabe ao titular da SPCR fornecer os esclarecimentos e informações solicitados 
pelo Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal ou Comitê de 
Auditoria. 

Art. 15. A SPCR deverá encaminhar relatórios periódicos sobre suas atividades ao 
Comitê de Auditoria, em conformidade com o plano anual de atividades do Comitê. 

Art. 16. A SPCR deverá responder prontamente às solicitações da Auditoria Interna, em 
especial quando se tratar de ações de avaliação da eficiência, eficácia e efetividade das 
atividades da unidade. 

§ 1º Nos casos de diligências em andamento, as informações poderão ser repassadas à 
Auditoria Interna ao final dos trabalhos. 

§ 2º A SPCR poderá realizar ações conjuntas com a Auditoria Interna, sempre que 
necessário. 

Dos Registros das Atividades 

Art. 17. A SPCR deverá manter registros, principalmente, das atividades que envolvam: 

I – monitoramento e qualidade dos mecanismos de controle interno; 

II – avaliação e monitoramento das exposições de risco da COPASA MG; 

III – capacitação dos colaboradores, administradores, membros do Conselho Fiscal e do 
Comitê de Auditoria sobre as políticas de Gestão de Riscos, Anticorrupção, Controles 
Internos e demais políticas da Companhia atinentes à atuação da unidade; 

IV – diligências para detectar violações às políticas e normas da COPASA MG; 
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V – divulgação a fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários e 
associados dos padrões de conduta e integridade exigidos pela COPASA MG. 

Dos Deveres e Vedações 

Art. 18. Os empregados lotados na SPCR devem: 

I - respeitar e contribuir para os objetivos legítimos e éticos da organização;  

II – executar seus trabalhos com honestidade, diligência e responsabilidade; 

III - ser prudentes no uso e proteção das informações obtidas no curso de suas funções; 

IV - conhecer o Código de Conduta Ética, as políticas, normas internas e os 
regulamentos da COPASA MG; 

V - melhorar continuamente sua proficiência e a eficácia e qualidade de seus serviços. 

Art. 19. É vedado aos empregados lotados na SPCR:  

I – Conscientemente, tomar parte de qualquer atividade ilegal ou se envolver em atos 
impróprios para a organização; 

II - Participar de qualquer atividade ou relacionamento que possa prejudicar ou que 
presumidamente prejudicaria sua avaliação imparcial;  

III - Valer-se de informação privilegiada para obter vantagem para si ou para outrem. 

IV - Receber qualquer modalidade de vantagem em razão do exercício do cargo; 

Das Disposições Gerais 

Art. 20. Os casos omissos relativos a este Regimento serão submetidos ao Conselho de 
Administração. 

Art. 21. Este regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de 
Administração, que poderá modificá-lo a qualquer tempo, com o voto favorável da 
maioria dos seus membros presentes à reunião que deliberar sobre este assunto, 
devendo ser arquivado na sede da Companhia. 

 

 


