


Prezados,

 

A Governança Corporativa é o sistema que dirige e
monitora as organizações envolvendo todas as
partes interessadas. Os princípios básicos da
governança são:

 

Equidade
Dá o tratamento justo dos sócios às demais partes
interessadas (stakeholders).

Transparência
Disponibilização para as partes interessadas de
todas as informações necessárias para suas
decisões.

Prestação de Contas
Responsabilidade das ações corporativas e sua
informação de forma clara, concisa e em tempo
hábil.
Responsabilidade Corporativa
Requerida aos agentes de governança na condução
das atividades da companhia visando reduzir riscos
e melhorar os aspectos positivos.

 

A CEDAE sempre de forma alinhada com a sua
missão de prestar serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário que contribuam para
melhoria da qualidade de vida da população
Fluminense e do desenvolvimento socioeconômico,

com rentabilidade, visando à satisfação da
sociedade, dos clientes e dos acionistas, vem
buscando o aperfeiçoamento das suas práticas de
Governança Corporativa e para isso, envidando
esforços para adequar suas atividades dentro dos
padrões exigidos pela Lei nº 13.303 de 30 de junho
de 2016 que entre outras, aprimora os aspectos de
governança das Sociedades de  Economia Mista.

 

Utilizando-se das melhores práticas e referenciais de
mercado, a CEDAE busca tornar- se uma empresa
qualificada, transparente, ágil e moderna, capaz de
fornecer subsídios às tomadas de decisões e atender
com eficiência às crescentes demandas dos
usuários, do mercado e do governo.

 

Esta cartilha tem por objetivo mostrar o papel de
cada colaborador dentro da Governança
Corporativa da CEDAE.

Apresentação
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TERMOS  QUE  VOCÊ
PRECISA CONHECER . . .

Alta Administração
Grupo de pessoas que dirige e controla a Companhia: administradores, conselheiros fiscais e
comitê de auditoria, etc.

 

Corrupção
Significa oferecer ou solicitar alguma vantagem indevida.

 

Eficácia
Quando um projeto/produto/pessoa atinge o objetivo ou a meta.

 

Eficiência
Quando algo é realizado da melhor maneira possível, ou seja, com menos desperdício ou em
menor tempo.

 

Ética
Deriva do grego ”ethos” (caráter, modo de ser de uma pessoa). Ética é um conjunto de valores
morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética serve para que haja
um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado.

Neste sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o
sentimento de justiça social.
 

Fluxograma
Representação gráfica que descreve os passos e etapas sequenciais de um determinado
processo.

 

Fraudes
 “Ato intencional praticado por um ou mais indivíduos entre gestores, responsáveis pela
governança, empregados ou terceiros, envolvendo o uso de falsidade para obter uma
vantagem injusta ou ilegal”.
 

Integridade
Vem do termo latim “integrĭtas”.  Aquilo que é íntegro é algo que não carece de nenhuma das
suas partes ou, referindo-se a uma pessoa, trata-se de alguém que é reto, honesto e exemplar.
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TERMOS  QUE  VOCÊ
PRECISA CONHECER . . .

Materialização
Concretização do risco.

 

Mitigar
Significa atenuar, enfraquecer ou diminuir. Ou seja, no contexto do risco é como diminuir o
impacto e probabilidade dos riscos acontecerem.

 

Oportunidade de melhoria
Circunstância favorável para a realização do aperfeiçoamento do processo.

 

Partes Interessadas - stakeholders
Correspondem a todos os elementos que afetam ou são afetados de alguma forma pela
organização, e podem ser representados por empresas, instituições, investidores, grupos,

pessoas
 

Processo
Grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou
um serviço que tem valor para um grupo específico de clientes.

 

Programa de Compliance
Conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à
denúncia de irregularidades, controle interno e aplicação do código de ética e conduta com o
objetivo de prevenir, detectar e mitigar riscos corporativos, desvios, fraudes, irregularidades e
atos ilícitos contra a administração pública ou que gerem danos ao erário.

 

Risco
Possibilidade de algo dar errado na atividade que estamos executando. Uma vulnerabilidade
que pode comprometer o que foi planejado.
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LINHAS  DE  DEFESA

 

 

O controle interno é um processo que consiste em tarefas e atividades contínuas,

conduzido pelo Conselho de Administração, pela Alta Administração e pelo corpo de

colaboradores, com a finalidade de proporcionar   razoável segurança da eficiência  e

eficácia das operações, confiabilidade das demonstrações financeiras e conformidade

com leis e regulamentos cabíveis.

 

Toda a Companhia atua em controles Internos pois trata-se de uma Linha de defesa. 

 

Os controles internos, a gestão de riscos e o compliance na CEDAE são realizados por

toda as unidades organizacionais da Companhia e é formada por três linhas de defesa.

O modelo de Três Linhas de Defesa é uma forma simples e eficaz de melhorar a

comunicação do gerenciamento de riscos e controle, por meio do esclarecimento dos

papéis e responsabilidades essenciais.  

 

Se eu não trabalho na área de Governança Corporativa, onde ele se insere no meu
trabalho?

 

Essa é grande questão que vamos explicar agora.



1º Linha de Defesa
Proprietários/ Gestores do Riscos 

Gerências Operacionais

2º Linha de Defesa
Controle de Risco e Conformidade 

Assessoria de Governança Corporativa

3º Linha de Defesa 

Avaliação do Risco 

 Auditoria Interna
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1º  LINHA 
PROPRIETÁRIOS/GESTORES  DO  RISCOS  

GERÊNCIAS  OPERACIONAIS  
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Segundo o Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA):

 

A gerência operacional (gestor) é responsável por manter controles internos eficazes e por
conduzir procedimentos de riscos e controle diariamente. A gerência operacional identifica,

avalia, controla e mitiga os riscos, guiando o desenvolvimento e a implementação de políticas
e procedimentos internos e garantindo que as atividades estejam de acordo com as metas e
objetivos. Por meio de uma estrutura de responsabilidades em cascata, os gerentes do nível
médio desenvolvem e implementam procedimentos detalhados que servem como controles e
supervisionam a execução, por parte de seus funcionários, desses procedimentos.

 

A gerência operacional serve naturalmente como a primeira linha de defesa, porque os
controles são desenvolvidos como sistemas e processos sob sua orientação de gestão
operacional. Deve haver controles de gestão e de supervisão adequados em prática, para
garantir a conformidade e para enfatizar colapsos de controle, processos inadequados e
eventos inesperados.
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Como  executar  essas  atividades?

1) Mapeamento  de  processo

O Mapeamento de Processo é uma
ferramenta gerencial e de
comunicação que tem a finalidade
de ajudar a melhorar os processos
existentes através da identificação e
conhecimento dos processos de
negócios, visando melhorar o nível
de satisfação de clientes e
funcionários, assim como melhorar
a qualidade dos produtos ou
serviços, reduzindo custos e
aumentando o aproveitamento de
insumos e o desempenho do
negócio.Passos para o mapeamento:

 

a)       Elaboração do descritivo
Deverá relatar todas as atividades
realizadas em uma sequência lógica
e de forma que qualquer
colaborador consiga entender o
processo.

 

b)       Desenho do processo 

Entre as atividades desempenhadas pela 1ª Linha de Defesa para controle interno e gestão de
riscos, podem-se destacar:

O processo que foi detalhado deverá ser documentado na forma de fluxograma. O objetivo é
registrar as atividades do processo e informações pertinentes, como as entradas e saídas de
informações, quais são os responsáveis, as demais unidades de negócio que interagem com o
processo, os recursos envolvidos, entre outras.

CONTROLE  INTERNO  E  GESTÃO  DE  RISCO  
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Exemplo

Descritivo
 

1.       Seu Lei e Dona Norma recebem o boleto da conta através dos correios
2.       Dona Norma marca o vencimento da conta na agenda
3.       Seu Lei vai ao banco sacar o dinheiro e entrega para que Dona Norma
4.       Dona Norma reserva o dinheiro para pagamento da conta
5.       No dia do vencimento da conta Dona Norma entrega ao Seu Lei o dinheiro e o boleto
6.       Seu Lei se dirige ao banco para efetuar o pagamento
7.       O banco registra o pagamento e entrega o recibo ao Seu Lei
8.       Seu Lei volta e entrega o recibo de pagamento a Dona Norma
9.       Dona Norma guarda o recibo 

Bizagi é um software de notação e modelagem de processos de negócio (BPMN) que está
disponível para todos os funcionários da CEDAE.
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2) Identificação  dos  riscos  e  controles

Após o processo mapeado e desenhado, é possível realizar uma análise de toda a atividade e
identificar as limitações, os riscos e os controles envolvidos no processo.

 

Cada processo pode apresentar um ou vários riscos associados. E uma das finalidades do
Controle Interno é a identificação dos riscos que possam impedir o alcance dos objetivos de
forma que a área  possa mitigar a exposição a esses riscos a níveis aceitáveis.

 

Para identificar os riscos inseridos no processo é necessário realizar algumas perguntas
chaves, entre elas:

 

 O que pode dar errado?

 Como e onde podem ocorrer falhas?

 Quais seriam as consequências dessas falhas?

Já tivemos no passado algo que deu errado nesta atividade? ?



Exemplo

Com os riscos identificados, deve-se analisar se estes possuem controles manuais e/ou
automáticos para evitar a materialização do mesmo.

 

Riscos do Seu Lei e Dona Norma no processo de pagamento de contas

Qual o risco do Seu Lei não receber o boleto?

Risco:    

Correios em greve
Portaria não receber o documento

Qual o risco da Dona Norma marcar errada a data na agenda ou de não marcar?

Risco:    

Estar na folha errada do calendário (ano errado por exemplo)

Agendar no telefone e esquecer de salvar no final

Qual o risco do casal ficar com esse dinheiro em mãos até a data do pagamento?

Risco:    

Gastos inesperados que virem prioridade de pagamento

Qual o risco do Seu Lei no trajeto até o banco?

Risco:    

Assalto
Risco de queda
Risco de perder o dinheiro no caminho

Qual o risco do pagamento não ser efetuado?

Risco:    

Não ter saldo suficiente na conta (nem limite especial)
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4) Plano  de  ação

Todas as evidências de oportunidades de
melhoria,   de riscos associados   e seus
respectivos controles que foram
identificados ao longo do mapeamento
deverão ser listados.

 

Cada ponto deverá ser analisado com a
finalidade de implementar ações para
    deixar o processo mais eficiente,

melhorar os controles identificados   ou
estabelecer forma de implementar
controles  nos casos em que o mesmo não
foi identificado.

 

Se o ponto tiver interação com outras
áreas da Companhia, a mesma deverá ser
sinalizada para que se possa realizar um
plano de ação conjunto ou um grupo de
trabalho para implementar as medidas
necessárias.

 

O Plano de Ação deve ter ações definidas
de forma clara e concisa pelos gestores,

com indicação de responsáveis,

segregação de funções e prazo para
implementação.

 

5) Monitoramento

O monitoramento é o melhor indicador para saber se os controles internos estão sendo
efetivos.

 

Através dele é feito o acompanhamento contínuo das atividades ou por avaliações pontuais,

tais como autoavaliação que são revisões programadas pela própria área, testes de controle
interno e teste de auditoria interna.



 

 

Entre as atividades desempenhadas pela 1ª Linha de Defesa para compliance, podem-se
destacar:

COMPLIANCE
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Obrigações  Legais  e  os  Riscos  de  Compliance

A Companhia, perante as legislações societária, fiscal, trabalhista e previdenciária,

independente do seu enquadramento jurídico ou da forma de tributação, está obrigada a
cumprir as obrigações ou normas legais.

 

O risco de compliance é a exposição a penalidades legais e a perdas financeiras e de imagem
que a Companhia pode enfrentar caso não atue dentro da lei e regras que delimitam a sua
atuação no setor e dos seus regulamentos internos.

 

Assim como já exposto, para identificar os riscos de compliance inseridos no processo é
necessário realizar algumas perguntas chaves, entre elas:

 

Quais atividades são regulamentadas?

Quais são as leis e normas que regulam a atividade?

Como controlamos se as Leis e normas estão
sendo seguidos?

1
1) Identificação ,  avaliação  e  implementação  das  alterações  ocorridas  no  ambiente

regulatório ,  proporcionando  condições  de  aderência  às  áreas  envolvidas ,  a  quem

compete  o  cumprimento  das  determinações  legais .

COMPLIANCE
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Exemplo

Riscos de Compliance no processo de pagamento de contas em que Seu Lei e Dona Norma
estão expostos:

Qual o risco de compliance se Seu Lei receber o boleto de outra pessoa?

Risco:    

Violação do Sigilo de Correspondência
 

Qual o risco de compliance do Seu Lei no trajeto até o banco?

Risco:    

Ter seus direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso não atendidos
Não ter respeitado o direito de acessibilidade
Não ter atendimento preferencial na agência bancária.

Qual o risco de compliance do pagamento não se efetuado?

Risco:    

Pagamento de multas e juros
Ter o nome negativado
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2) Implantar  controles  para  gerenciar  obrigações  de  Compliance  identificadas ,  a

fim  de  alcançar  comportamentos  desejados ,  estabelecidos  nas  Políticas  e  no

Código  de  Ética  e  Conduta  da  Companhia .

 

3) Comprometimento  com  a  conduta  ética  e  com  a  cultura  de  integridade  da

Companhia .

 

4) Ter  responsabilidade  no  cumprimento  das  normas  emitidas  pelos  órgãos

reguladores  e  das  normas  e  procedimentos  da  Companhia ,  comunicar  aos  demais

colaboradores  a  importância  do  conhecimento  das  obrigações ,  bem  como  do  seu

cumprimento

 

5) Participar  de  treinamento ,  comunicação  e  aplicação  do  Código  de  Ética  e

Conduta  da  Companhia .

 

6) Estimular  o  uso  do  Canal  de  Ética  da  CEDAE ,  através  do  incentivo  a  denúncia  de

condutas  antiéticas ,  desvios ,  fraudes ,  corrupção ,  irregularidades  e  atos  ilícitos .

 

7) Estar  monitorando  o  surgimento  de  novas  obrigações  legais  ou  normativos

internos ,  propondo  e/ou  realizando  os  ajustes  necessários  nos  processos

internos  da  sua  área .
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Objetivo: 

O que tenho que alcançar nas atividades da minha área?

 

Processos: 

O que tenho que fazer para alcançar meus objetivos?

 

Risco: 

O que pode dar errado e impedir que os objetivos da minha área sejam alcançados?

 

Riscos de Compliance:

Quais as normas internas e externas que estou regulado?

 

Ética:

Quais atividades realizadas para estimular o uso do Canal de Ética?

 

Plano de Ação: 

Plano que deve ser escrito de forma concisa e clara pelos gestores e ser validado pela Diretoria
correspondente, descrevendo ações, prazos e metas para implementação do controle que não
foi identificado ou que foi considerado ineficaz.

 

Monitoramento e testes: 

Forma de verificação da eficiência e eficácia dos controles internos.  Os mesmos poderão ser
feitos pela auditoria interna e pela área de Controles Internos.

Como  a  1a  Linha  de  defesa  deve  pensar  para  ser
eficaz  na  sua  atuação?

Resumo  Geral
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Em um mundo perfeito, apenas uma linha de defesa talvez fosse necessária para garantir o
gerenciamento eficaz dos riscos. No mundo real, no entanto, uma única linha de defesa pode,

muitas vezes, se mostrar inadequada. A gerência estabelece diversas funções de
gerenciamento de riscos e conformidade para ajudar a desenvolver e/ou monitorar os
controles da primeira linha de defesa.

 

As funções específicas vão variar entre organizações e indústrias, mas funções típicas dessa
segunda linha de defesa incluem:

 

·                 Uma função de gerenciamento de riscos que facilite e monitore a implementação de
práticas eficazes de gerenciamento de riscos por parte da gerência operacional e auxilie os
proprietários dos riscos a definir a meta de exposição ao risco e a reportar adequadamente
informações relacionadas a riscos em toda a organização.

 

·         Uma função de conformidade que monitore diversos riscos específicos, tais como a não
conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Nesse quesito, a função separada reporta
diretamente à alta administração e, em alguns setores do negócio, diretamente ao órgão de
governança. Múltiplas funções de conformidade existem frequentemente na mesma
organização, com responsabilidade por tipos específicos de monitoramento da conformidade,

como saúde e segurança, cadeia de fornecimento, ambiental e monitoramento da qualidade.

2º  LINHA 
CONTROLE  DE  RISCO  E  CONFORMIDADE
ASSESSORIA DE  GOVERNANÇA CORPORATIVA
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Conheça  a  2a  linha  de  defesa  da  CEDAE  

A Assessoria de Governança Corporativa, segunda linha, possui as funções de gerenciamento
de risco e conformidade, trabalhando em conjunto com a primeira linha com a finalidade de
garantir que os riscos sejam identificados, avaliados e reportados corretamente. 

A Assessoria de Controles Internos e Gestão de Riscos auxilia no mapeamento dos processos,

revisão dos controles e atualização dos riscos aos quais a Companhia possa estar exposta. Tais
riscos são submetidos a validação e monitoramento do Conselho de Administração, através do
mapa de riscos e do planejamento anual da área.

 

além de emitir os Relatórios de melhorias junto as áreas previstas no planejamento anual e do
monitoramento dos planos de ação do Relatório de Recomendações elaborado pela Auditoria
Externa.

Controles Internos e Gestão de Riscos

Compliance

A Assessoria de Compliance  é responsável por acompanhar o cumprimento de leis,

regulamentos, políticas, normas e procedimentos para prevenir ou detectar a possibilidade de
ocorrência de erros, fraudes e/ou perdas no negócio. O Compliance coordena e monitora de
forma continuada inúmeras interconexões entre decisões, processos, resultados, regulação e
treinamento para que os valores e princípios da Companhia sejam aplicados nas ações
práticas.

 

O Programa de Compliance é o documento que retrata esse plano de integração, definindo os
objetivos e os papéis de cada área. Ele está estruturado para permear todas as áreas da
Companhia.

 

A documentação de um programa de Compliance começa por meio da criação de políticas de
Compliance, que é a formalização inicial daquilo que é a postura da CEDAE em relação aos
vários assuntos relacionados à suas práticas de negócio.

 

Além de evidenciar o compromisso da CEDAE com o seu Programa de Compliance, a Política
de Compliance é a bússola que guiará todos os empregados para o caminho escolhido pela
companhia quanto à prevenção, detecção e resposta a desvios de conduta, prática de atos
ilícitos, desvios, fraudes e outras irregularidades.



CARTILHA  DE  GOVERNANÇA  CORPORATIVA  DA  CEDAE                                 20

 

Destaque
Atribuições específicas para a área responsável pelo Compliance na CEDAE

1) Análise  de  Prestação  de  Contas  de

contratos ,  convênios  e

descentralização  de  créditos

Todo gestor de contratação pública tem o
dever de prestar contas, a fim de que estas
sejam julgadas pelo Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro.

As prestações de contas de contratos
devem ser realizadas nos moldes da Ordem
de Serviço “E” nº 14.694 de 23 de maio de
2017 e da Instrução Normativa AGE nº 44, de
02/03/2018.

 

As prestações de contas de convênios
devem ser realizadas observando a
Instrução Normativa AGE nº 45, de
22/03/2018.

 

As prestações de contas de
descentralização de créditos devem ser
realizadas observando a Instrução
Normativa AGE nº 24, de 10/09/2013.

2) Análise  de  Prestação  de  Contas  de  Anual  de  Gestão
Os dirigentes máximos dos órgãos ou entidades, no caso da CEDAE o seu Diretor Presidente,

devem prestar contas referente à gestão financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e
tem por objetivo garantir com razoável certeza que as operações ocorridas no exercício
analisado foram realizadas de acordo com as normas e padrões vigentes.

 

A Prestação de Contas Anual de Gestão - PCA deve ser elaborada de acordo com a Deliberação
TCE nº 278 de 24/08/2017 e Instrução Normativa AGE nº 48 de 04/02/2019.

 

Integram a PCA às prestações de contas de Bens Móveis e Imóveis, Bens em Almoxarifado e o
Relatório Anual de Auditoria.
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3) Análise  de  Tomada  de  Contas

A instauração de Tomada de Contas é a ação adotada
pelo Diretor Presidente para apurar a
responsabilidade de pessoa física, órgão ou entidade
nos casos de:

 

Omissão no dever de prestar contas ou a não
comprovação da correta aplicação de recursos
transferidos, a qualquer título, pela administração
pública a terceiros;

Ocorrência de desfalque, extravio, perda, subtração
ou deterioração culposa ou dolosa de valores e
bens públicos;

Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou
antieconômico de que resulte ou possa resultar em
dano ao erário;

Concessão de quaisquer benefícios fiscais ou de
renúncia de receitas de que resulte ou possa
resultar em dano ao erário.

 

A Tomada de Contas é um rito de exceção e só deve
ser instaurada depois de esgotadas as medidas
administrativas internas, sem obtenção da prestação
de contas ou do ressarcimento do dano ao erário.

 

Esgotadas as medidas administrativas internas sem
que haja a consecução da prestação de contas ou a
reparação do dano ao erário, o responsável pela
identificação do dano deverá comunicar o fato, sob
pena de responsabilidade, visando à instauração do
procedimento de Tomada de Contas.

 

As Tomadas de Contas devem ser elaboradas de
acordo com o disposto na Deliberação TCE nº 279, de
24/08/2017 e na Instrução Normativa AGE nº 22 de
04/07/2013.
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4) Acompanhamento  das  Auditorias  Governamentais  do  TCE  e  da  AGE

Compete ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro realizar, por iniciativa da
Assembleia Legislativa, de Comissão Permanente ou Comissão Parlamentar de Inquérito,

inspeções e   auditorias nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo,

Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem como das demais entidades
jurisdicionadas, em conformidade com o inciso IX, art. 3º   da Lei Complementar nº 63 de
01/08/1990.

Anualmente, a CEDAE recebe equipes do TCE/RJ para o cumprimento de inspeções ordinárias,

extraordinárias e auditorias governamentais. Compete a área de Compliance receber essas
equipes e, se solicitado:

 

Providenciar crachás provisórios para os auditores do TCE;

Disponibilizar sala, computador ou outro recurso solicitado, se possível;
Acompanhar a equipe de auditores do TCE em reuniões iniciais, de apresentação ou outras
que for requisitada;

Intermediar solicitações de documentos, esclarecimento e pareceres aos órgãos da
Companhia, bem como analisar as respostas recebidas destes órgãos e realizar a entrega à
equipe de auditores com prova de entrega; e
Quando necessário, agir como interlocutor dos órgãos da CEDAE ante a equipe do TCE/RJ.

 

O tratamento dispensado aos auditores do TCE/RJ deve ser pautado pela cortesia e demais
comportamentos dispostos no Código de Ética da CEDAE.

5) Assessoramento  aos  órgãos  da  empresa

Assuntos relacionados à
conformidade, ética e integridade,

prestação de contas e programa de
Compliance são objetos de
assessoramento aos órgãos da
companhia pela área de
Compliance.

Tal demanda requer que os técnicos
da área estejam capacitados para
atender com eficácia as consultas.

Por este motivo, é importante
estarem sempre atualizados no
tocante à legislação, realizando
cursos de capacitação
constantemente.
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6) Monitoramento  e  aprimoramento  do  Programa  de  Compliance

O Programa de Compliance da CEDAE está estruturado de modo que os agentes de
governança sejam responsáveis por assegurar que toda a empresa esteja em conformidade
com os seus princípios e valores, refletidos em políticas, procedimentos de controle e normas
internas, e com as leis e os dispositivos regulatórios a que se sujeita.

 

O programa está organizado em 3 pilares e 9 dimensões.

 

As dimensões do programa são os mecanismos que promovem o funcionamento integrado do
sistema e o alcance dos objetivos de compliance.

Prevenção Detecção Resposta

O Programa de Compliance é um processo contínuo, uma vez implantado não significa que
esteja concluído, por isso deve ser continuamente monitorado e avaliado com relação ao seu
conteúdo sob pena de se tornar ineficaz, podendo trazer consequências indesejadas como
perdas financeiras, de imagem e de reputação.

 

Existem várias técnicas de avaliação de desempenho e o Programa de Compliance da CEDAE
é monitorado através de métricas e indicadores, pesquisas, entrevistas com funcionários e
clientes, mecanismos de controle social e supervisão dos gestores das áreas.

Suporte da alta
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Avaliação 

de Riscos

Diretrizes

Conscientização

Invertigação

Teste de
 Compliance 

e Auditoria  

Monitoramento

Medidas  

corretivas

Reporte

M
e
lh
o
ri
a

 c
o
n
tí
n
u
a

M
e
lh
o
ria

 co
n
tín

u
a

Prevenção Detecção Resposta



CARTILHA  DE  GOVERNANÇA  CORPORATIVA  DA  CEDAE                                 24

7) Revisão  de  Políticas ,  Normas  e  Procedimentos

As Políticas Institucionais, as normas e os procedimentos são elaborados pelos respectivos
responsáveis pela sua elaboração (1ª linha de defesa) e revisados pela área de Compliance,

conforme disposto na Ordem de Serviço NR/ADM Nº 16.000-01, de 23/02/2019.

Desse modo, ocorre o monitoramento da dimensão “Diretrizes” do programa de
Compliance da CEDAE e o fortalecimento de uma cultura organizacional alinhada à
estratégia da Companhia.
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SAIBA MAIS
 
Relatoria de Conformidade

Todas as diretorias produzem processos
administrativos que, por sua vez, devem passar
pela aprovação da alta administração da empresa
através de REDIR. Para respaldar a tomada de
decisão dos gestores, todos os processos deverão
passar pela análise da Relatoria de conformidade.

Recepção e identificação do tipo de processo administrativo.

Análise Prévia dos processos administrativos através de lista de controle de documentos
obrigatórios.

Análise de Conformidade de todos os atos dos processos administrativos em consonância
com o Código de Ética e Conduta da Companhia, as Boas Práticas de Governança
Corporativa, as Políticas Institucionais vigentes, dispositivos legais e quesitos administrativos
da economicidade, razoabilidade, oportunidade, conveniência, eficiência e celeridade.

Elaboração do Relatório e despacho que pode ser adverso, com teor saneador de
pendência(s) ou, pode ser conforme, seguindo para prosseguimento da análise pela Diretoria
Executiva.

Identificação e avaliação de alterações do ambiente regulatório monitorando o surgimento
de novas obrigações legais que possam influenciar o Relatório de Conformidade dos
processos administrativos.

Assessoria da alta administração dando respaldo à tomada de decisão através do Relatório
de Conformidade que, além do conteúdo previamente citado, avalia anormalidades
relacionadas ao comprometimento, razoabilidade, conformidade, ética, economicidade e
excelência.

 

Resumo/Importância da Relatoria de Conformidade
 

A Relatoria de Conformidade serve como apoio para a alta administração no alcance do sucesso
dos Programas de Compliance e Anticorrupção. Seguindo a premissa de que “o exemplo
começa de cima”, o apoio incondicional da alta administração da empresa norteando, sem
margem para dúvidas a direção a ser seguida, sensibilizará o corpo de funcionários e suscitará
valores que fundamentem e guiem as ações dos funcionários e da empresa, permitindo que o
Compliance se aprofunde na cultura organizacional da CEDAE.

Entre as atividades desempenhadas pela Relatoria de
Conformidade, podemos destacar:
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SAIBA MAIS
 

Relatoria de Sustentabilidade

A CEDAE divulgou
em 2018 o seu
primeiro Relatório de
Sustentabilidade,

referenciado nas
diretrizes da Global
Reporting Initiative
(GRI).
As Diretrizes GRI
constituem uma
referência
internacional
para divulgação de
informações sobre a
forma de gestão
da organização, seu
desempenho
ambiental, social e
econômico e
impactos nessas
áreas.

A publicação de um
relatório de
sustentabilidade
impacta
na credibilidade da
empresa no mercado
em que atua, pois
demonstra o
compromisso da
empresa com a
transparência em
relação à
sustentabilidade das
suas
atividades
organizacionais.
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Os auditores internos fornecem ao órgão de governança e à alta administração avaliações
abrangentes baseadas no maior nível de independência e objetividade dentro da organização.

Esse alto nível de independência não está disponível na segunda linha de defesa. A auditoria
interna provê avaliações sobre a eficácia da governança, do gerenciamento de riscos e dos
controles internos, incluindo a forma como a primeira e a segunda linhas de defesa alcançam
os objetivos de gerenciamento de riscos e controle.

3º  LINHA 
AVALIAÇÃO  DO  RISCOS  

AUDITORIA INTERNA 
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A Equipe de Governança Corporativa, a partir de treinamentos que serão ministrados pela

UNIVERCEDAE, irá auxiliar no entendimento de tudo que foi explicado no nosso Kit

Governança e almeja que   tenha ficado muito claro como somos parte de um todo, uma

peça de uma quebra cabeças que somente ficará completo se TODOS atuarem dentro das

suas áreas e atividades,  com um objetivo comum:

 

O SUCESSO DA NOSSA COMPANHIA,

 

                                                                                                                             Governança Corporativa

Podemos
concluir  que  a
sua  atuação  é

muito
importante

para  o  processo
da  Companhia

por  ser  a  1ª
Linha  de
defesa .




