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TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

CAPÍTULO I – DO REGIMENTO INTERNO 

 

Art. 1º O Regimento Interno da Companhia de Gás do Ceará tem por objetivo definir as 

atribuições das Unidades que compõem sua Estrutura Organizacional, de forma a garantir o 

seu funcionamento integrado e harmonioso, estabelecendo os critérios gerais de distribuição 

de responsabilidade e delegação de autoridade sob a égide do Estatuto Social. 

 

Art. 2º O presente Regimento Interno objetiva, ainda, a: 

 

I. Servir de instrumento de consulta permanente no que diz respeito à estrutura 

organizacional; 

II. Definir, disciplinar e fazer cumprir as atividades de cada área; 

III. Orientar os empregados quanto ao desempenho de suas atribuições; 

IV. Proporcionar uma estreita colaboração entre os diversos Departamentos, facilitando a 

tramitação dos documentos e das informações sobre as atividades de cada área de 

atuação, visando o funcionamento de uma forma harmônica e sistêmica. 

 

CAPÍTULO II – DA CARACTERIZAÇÃO DA COMPANHIA 

 

Art. 3º A Companhia de Gás do Ceará é uma sociedade de economia mista, dotada de 

personalidade jurídica de direito privado, com autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, cuja criação foi autorizada pela Lei Estadual nº 12.010, de 05 de maio de 1992, 

regida pela Lei das Sociedades Anônimas, pelo seu Estatuto Social e pelos demais 

dispositivos legais aplicáveis à espécie. 

 

Parágrafo Primeiro – Detém a concessão para exploração industrial, comercial, institucional e 

residencial dos serviços de distribuição de gás natural canalizado no Estado do Ceará, por 

força do Contrato de Concessão, firmado com o Governo do Estado do Ceará em 30 de 

dezembro de 1993, e aditivos posteriores. 
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Parágrafo Segundo – O relacionamento entre os sócios se dará conforme estabelecido no 

Acordo de Acionistas, celebrado em 25 de abril de 1995 e aditivos posteriores. 

 

CAPÍTULO III – DA MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

Art. 4º A identidade organizacional baseia-se nos seguintes pressupostos: 

 

I. Missão: Distribuir gás natural, contribuindo com soluções energéticas eficientes e 

seguras para o desenvolvimento sustentável do Ceará; 

II. Visão: Estar presente e ser reconhecida pela inovação e excelência dos serviços 

prestados no Estado do Ceará; 

III. Valores: 

 

• Somos comprometidos com os resultados; 

• Temos foco no cliente; 

• Buscamos a melhoria contínua; 

• Atuamos com ética e transparência; 

• Praticamos consciência ecológica e social; 

• Preservamos a vida; 

• Nós nos colocamos no lugar dos outros. 

 

CAPÍTULO IV – DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art. 5° A estrutura organizacional da Companhia de Gás do Ceará, estabelecida nos seus 

Estatutos e complementada neste Regimento, compreende as seguintes unidades: 

 

I. Órgãos de Administração Superior e de Fiscalização: 

 

• Assembleia Geral;  

• Conselho Fiscal; 

• Conselho de Administração; 

• Diretoria Executiva; 
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• Comitê de Auditoria Estatutário; 

• Comitê Estatutário de Elegibilidade; 

 

II. Áreas de Execução e de Assessoramento – Diretoria Executiva 

 

• Secretaria Geral. 

• Secretaria Executiva. 

 

III. Áreas de Execução e de Assessoramento – Diretoria Presidência: 

 

• Assessoria da Diretoria; 

• Gerência Jurídica; 

• Gerência de Planejamento; 

• Gerência de Licitações, Contratos e Suprimentos; 

▪ Coordenadoria de Suprimento; 

▪ Coordenadoria de Licitações e Contratos; 

• Gerência de Comunicação e Marketing; 

• Gerência de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde; 

• Coordenadoria de Gestão de Risco e Conformidade 

• Coordenadoria de Auditoria Interna; 

• Comissão de Ética. 

 

IV. Áreas de Execução e de Assessoramento – Diretoria Administrativa e Financeira: 

 

• Assessoria da Diretoria; 

• Gerência de Contabilidade; 

• Gerência Administrativa; 

• Gerência Financeira; 

• Gerência de Recursos Humanos; 

• Gerência de Tecnologia da Informação; 

• Coordenadoria de Regulação e Tarifas; 
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V. Áreas de Execução e de Assessoramento – Diretoria Técnica e Comercial: 

 

• Assessoria da Diretoria; 

• Gerência de Operação e Manutenção; 

▪ Coordenadoria de Operação e Manutenção I; 

▪ Coordenadoria de Operação e Manutenção II; 

• Gerência Comercial; 

▪ Coordenadoria de Grandes Clientes; 

• Gerência de Engenharia; 

▪ Coordenadoria de Projetos; 

▪ Coordenadoria de Obras. 

 

O organograma e o quadro geral de lotação de pessoal da companhia encontram-se nos 

anexos I e II. 

 

TÍTULO II – DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

 

CAPÍTULO I – DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

Art. 6º A Assembleia Geral é o órgão de deliberação máximo da Companhia, com poderes 

para decidir sobre todos os negócios relativos ao seu objeto e tomar as resoluções que julgar 

convenientes à sua defesa e ao seu desenvolvimento, e será regida pela Lei nº 6.404, de 15 

de dezembro de 1976, inclusive quanto à sua competência para alterar o capital social e o 

estatuto social da empresa, bem como eleger e destituir seus conselheiros a qualquer tempo. 

 

Art. 7º Compete privativamente à Assembleia Geral: 

 

I. reformar o Estatuto Social; 

II. eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração, 

especificamente o Presidente e o Vice-Presidente, e do Conselho Fiscal da 

Companhia; 
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III. tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações 

financeiras por eles apresentadas; 

IV. suspender o exercício dos direitos do acionista que deixar de cumprir obrigação 

imposta pela lei ou pelo presente Estatuto; 

V. deliberar sobre a avaliação de bens com que cada acionista concorrer para a formação 

do Capital Social; 

VI. deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua 

dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas, 

observadas as disposições legais aplicáveis e os princípios constitucionais; 

VII. autorizar a Companhia a participar no capital de outras sociedades; 

VIII. fixar a remuneração dos administradores da Companhia, dos membros do Conselho 

Fiscal e dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; 

IX. autorizar a emissão de debêntures não conversíveis em ações; 

X. deliberar sobre a destinação dos lucros e o pagamento de juros sobre o capital próprio; 

XI. autorizar as contratações, transações ou acordos de qualquer espécie entre a 

Sociedade e seus acionistas, controladas e controladoras, diretas ou indiretas destes, 

bem como quaisquer alterações a estas contratações, transações ou acordos, 

excetuando-se aqueles relativos à prestação do serviço público de fornecimento de 

gás canalizado por adesão, cujo volume mensal de gás seja de acordo com a 

resolução da ARCE, e as permissões de trabalho e de direito de passagem para 

implantação de novos dutos, estações de válvulas, estações de regulagem e medição 

de gás, bem como a manutenção / intervenção nesses ativos nas faixas de servidão; 

XII. autorizar a criação e o resgate de bônus de subscrição ou obrigações assemelhadas; 

XIII. decidir sobre aquisições, vendas, licenciamentos ou desistência de direitos sobre 

patentes, marcas registradas e conhecimentos técnicos; 

XIV. aprovar a Política de Indicações e a Política de Distribuição de Dividendos da 

Companhia. 

CAPÍTULO II – DO CONSELHO FISCAL 

 

Art. 8º O Conselho Fiscal, com funcionamento permanente, é o órgão fiscalizador dos atos 

de gestão administrativa com o objetivo de proteger os interesses da Companhia, visando a 

minimização dos riscos da gestão e do controle. 
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Art. 9º Compete ao Conselho Fiscal: 

 

I. Fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres 

legais e estatutários; 

II. Opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as 

informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da 

Assembleia Geral; 

III. Opinar sobre as propostas dos órgãos de administração, a serem submetidas à 

Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures ou 

bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamento de capital, distribuição de 

dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão; 

IV. Denunciar aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências 

necessárias para a proteção dos interesses da Companhia, à Assembleia Geral, os 

erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir à Companhia as providências 

cabíveis; 

V. Convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da administração retardarem 

por mais de 01 (um) mês essa convocação, e a Extraordinária, sempre que ocorrerem 

motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das Assembleias as matérias que 

considerarem necessárias; 

VI. Analisar, ao menos trimestralmente, o Balancete e demais demonstrações financeiras 

elaboradas periodicamente pela Companhia; 

VII. Examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar; 

VIII. Exercer as mesmas atribuições, durante a liquidação, tendo em vista as disposições 

especiais que a regulam. 

 

Art. 10 Os membros do Conselho Fiscal serão escolhidos observadas as exigências legais e 

a Política de Indicações da Companhia. 

 

CAPÍTULO III – DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 11 O Conselho de Administração tem como objetivo determinar a orientação geral dos 

negócios da Companhia, na forma prevista em Lei e no seu Estatuto Social, com atribuições 
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estratégicas, orientadoras, eletivas e fiscalizadoras, não abrangendo funções operacionais 

ou executivas. 

 

Art. 12 Compete ao Conselho de Administração, além das atribuições previstas na legislação 

aplicável: 

 

I. fixar a orientação geral da Companhia; 

II. eleger e destituir os Diretores da Companhia, fixar-lhes as atribuições e as metas e 

resultados específicos a serem alcançados, observado o que, a respeito, dispuser este 

Estatuto e a legislação aplicável; 

III. fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da 

Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de 

celebração e quaisquer outros atos relacionados com a Companhia; 

IV. convocar a Assembleia Geral Ordinária, na forma da Lei e, quando julgar conveniente, 

a Assembleia Geral Extraordinária; 

V. manifestar-se sobre o Relatório da Administração, o Balanço Geral da Companhia e 

as contas da Diretoria; 

VI. autorizar a alienação de bens do Ativo Permanente, constituição de ônus reais e a 

prestação de garantias, envolvendo valores superiores ao estabelecido no inciso IX do 

Art. 22 do Estatuto Social da Companhia; 

VII. deliberar sobre pedido de licença dos Diretores; 

VIII. deliberar sobre aumentos de capital dentro do limite do capital autorizado; 

IX. escolher e destituir os auditores independentes; 

X. aprovar o Regimento Interno da Sociedade e os Regimentos Internos do Comitê de 

Auditoria Estatutário e do Comitê Estatutário de Elegibilidade; 

XI. deliberar sobre a fixação do quadro de pessoal e empregos de confiança, seu aumento 

e redução, normas de administração de pessoal incluindo os critérios para a fixação 

de sua remuneração; 

XII. autorizar a contratação de qualquer espécie envolvendo valores superiores ao 

estabelecido no inciso VI do Art. 22, ressalvado o disposto no inciso XI do Art. 7° e nos 

incisos XV e XVI do Art. 22 do Estatuto Social da Companhia; 

XIII. aprovar os novos projetos, os planos de expansão ou redução, o plano de 

investimentos e orçamento anual da Sociedade e suas alterações, bem como a 
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cessação ou suspensão das atividades da Sociedade, ainda que por tempo 

determinado; 

XIV. autorizar a abertura de filiais, agências e depósitos; 

XV. autorizar o ingresso em juízo da Companhia, bem como atos de renúncia ou transação 

judicial ou extrajudicial para pôr fim a litígios ou pendências envolvendo valores 

superiores ao estabelecido no inciso III do Art. 22 do Estatuto Social da Companhia; 

XVI. aprovar e acompanhar o plano de negócios para o exercício anual subsequente e a 

estratégia de longo prazo atualizada com a análise de riscos e oportunidades para, no 

mínimo, os cinco anos seguintes, que deverão ser apresentados pela Diretoria 

Executiva até a última reunião ordinária do Conselho de Administração; 

XVII. promover, anualmente, a análise de atendimento das metas e resultados na execução 

do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, sob pena de seus integrantes 

responderem por omissão, devendo publicar suas conclusões e informá-las à 

Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado, com exceção das 

informações de natureza estratégica cuja divulgação possa ser comprovadamente 

prejudicial ao interesse da Companhia; 

XVIII. aprovar o regulamento interno de licitações e contratos; 

XIX. aprovar a carta anual de governança corporativa e políticas públicas, com explicação 

dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas; 

XX. escolher e destituir o titular da Auditoria Interna, sendo a sua indicação por proposta 

da Diretoria Executiva; 

XXI. analisar relatórios apresentados pela Área de Gerenciamento de Riscos e 

Conformidade sobre suspeita de envolvimento dos membros da Diretoria Executiva 

em irregularidades ou quando estes se furtarem à obrigação de adotar medidas 

necessárias em relação à situação a eles relatada; 

XXII. determinar a implantação e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle 

interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está 

exposta a Companhia, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações 

contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude; 

XXIII. aprovar as demais políticas gerais da Companhia; 

XXIV. discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, 

relacionamento com partes interessadas, política de gestão de pessoas e código de 

conduta dos agentes; 
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XXV. avaliar anualmente o resultado do desempenho, individual e coletivo, dos diretores e 

dos membros dos comitês estatutários, com apoio metodológico e procedimental do 

Comitê Estatutário de Elegibilidade, observados os seguintes quesitos mínimos: 

a) exposição dos atos de gestão praticados quanto à licitude e à eficácia da ação 

administrativa; 

b) contribuição para o resultado do exercício; e, 

c) consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à 

estratégia de longo prazo. 

XXVI. realizar a autoavaliação anual de seu desempenho, individual e coletivo; 

XXVII. resolver todos os casos omissos não contemplados no Estatuto Social da Companhia. 

 

Art. 13. Os membros do Conselho de Administração serão escolhidos observadas as 

exigências legais e a Política de Indicações da Companhia. 

 

Art. 14. Os administradores eleitos devem participar, na posse e anualmente, de treinamentos 

específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, 

controle interno, código de conduta, a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei 

Anticorrupção). 

 

CAPÍTULO IV – DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Art. 15 A Diretoria Executiva tem como objetivo estabelecer as diretrizes, normas gerais e 

planos de atividades dos negócios sociais, de acordo com a orientação geral fixada pelo 

Conselho de Administração.  

 

Art. 16 Compete à Diretoria Executiva, além das atribuições previstas na legislação aplicável: 

 

I. estabelecer as diretrizes, normas gerais e planos de atividades dos negócios sociais 

de acordo com a orientação geral fixada pelo Conselho de Administração; 

II. propor anualmente à apreciação do Conselho de Administração o Programa 

Orçamento Anual e suas revisões para o exercício seguinte, o plano de negócios para 

o exercício anual subsequente, incluindo o plano de investimentos, e a estratégia de 

longo prazo atualizada com a análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os 
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próximos cinco anos, submetendo-os à aprovação até a última reunião ordinária do 

Conselho de Administração; 

III. autorizar o ingresso em juízo da Companhia, bem como atos de renúncia ou transação, 

judicial ou extrajudicial, para pôr fim a litígios ou pendências, até o limite disposto no 

inciso III, art. 22, do Estatuto Social da Companhia; 

IV. apresentar à Assembleia Geral Ordinária, após manifestação do Conselho de 

Administração, as demonstrações financeiras previstas em Lei e o parecer do 

Conselho Fiscal sobre essas demonstrações; 

V. promover e superintender estudos, projetos, fabricação, montagens e construções, 

relacionados com a Companhia, sua integração a sistemas de distribuição de gás ou 

a sua expansão ou melhoria; 

VI. deliberar sobre convênios e contratos com entidades públicas ou privadas, nacionais 

ou estrangeiras, ressalvado o disposto no Estatuto Social da Companhia no inciso XI 

do art. 7º, de acordo com seus valores previstos no inciso VI, do art. 22, do citado 

Estatuto para contratos com clientes e administrativos; 

VII. elaborar o Regimento Interno da Companhia, com especificações das atribuições dos 

órgãos executivos da empresa, o Regulamento de Pessoal, propondo ao Conselho de 

Administração sua respectiva política, e os Regimentos Internos do Comitê de 

Auditoria Estatutário e do Comitê Estatutário de Elegibilidade, a serem aprovados pelo 

Conselho de Administração; 

VIII. propor ao Conselho de Administração os valores das faixas salariais dos cargos de 

seu Quadro de Pessoal; 

IX. decidir sobre a alienação, arrendamento, cessão, transferência ou gravames de bens 

imóveis, móveis ou de direitos constantes do ativo permanente da Companhia e sobre 

a aquisição de bens imóveis até o limite disposto no inciso IX, art. 22, do Estatuto 

Social da Companhia; 

X. admitir ou demitir empregados, obedecidas às normas do Regulamento de Pessoal e 

as demais atinentes à espécie; 

XI. constituir mandatário, devendo o respectivo instrumento ser assinado por dois 

Diretores; 

XII. designar, nos casos de obrigações a serem assumidas em outros estados ou no 

exterior, um de seus membros ou um procurador, para representar a Sociedade nos 

limites e termos da ata da reunião que deliberou sobre o assunto; 
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XIII. elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração: 

a) carta anual de governança corporativa e políticas públicas; e 

b) metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo 

prazo. 

XIV. informar ao Conselho de Administração sobre a ocorrência de ato ou conduta em 

desacordo com as normas aplicáveis à Companhia; 

XV. autorizar as contratações, transações ou acordos e quaisquer alterações a estas 

contratações, transações ou acordos relativos à prestação do serviço público de 

fornecimento de gás canalizado por adesão, cujo volume mensal de gás seja de 

acordo com a resolução da ARCE; 

XVI. autorizar as permissões de trabalho e de direito de passagem para implantação de 

novos dutos, estações de válvulas, estações de regulagem e medição de gás, bem 

como a manutenção / intervenção nesses ativos nas faixas de servidão, observado o 

disposto no art. 22, inciso VI do Estatuto Social. 

 

Art. 17 Os membros da Diretoria Executiva serão escolhidos observadas as exigências legais 

e a Política de Indicações da Companhia. 

 

Art. 18 Os administradores eleitos devem participar, na posse e anualmente, de treinamentos 

específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, 

controle interno, código de conduta, a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei 

Anticorrupção). 

 

CAPÍTULO V – DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE ELEGIBILIDADE 

 

Art. 19 O Comitê Estatutário de Elegibilidade será designado pela Diretoria Executiva e 

auxiliará os órgãos competentes na verificação da conformidade do processo de indicação e 

de avaliação dos administradores, conselheiros fiscais e membros do Comitê de Auditoria 

Estatutário, sem remuneração adicional. 
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Art. 20 Compete ao Comitê Estatutário de Elegibilidade: 

 

I. Opinar, de modo a auxiliar os acionistas na conformidade do processo de indicação e 

avaliação de membros para o Conselho de Administração e para Conselho Fiscal 

sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para as respectivas 

eleições; 

II. Apoiar, quanto aos aspectos metodológicos e procedimentais, o Conselho de 

Administração no processo de avaliação dos diretores. 

 

CAPÍTULO VI – DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO 

 

Art. 21 O Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), vinculado diretamente ao Conselho de 

Administração, com funcionamento permanente, tem como objetivo dar-lhe suporte no que se 

refere ao exercício de suas funções de auditoria e de fiscalização sobre a qualidade das 

demonstrações contábeis e efetividade dos sistemas de controle interno e de auditorias 

interna e independente. 

 

Art. 22 Compete ao Comitê de Auditoria Estatutário, sem prejuízo de outras competências 

previstas no Estatuto: 

 

I. Opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente; 

II. Supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua 

independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às 

necessidades da Companhia; 

III. Supervisionar as atividades desenvolvidas pela auditoria interna e pela gerência de 

contabilidade no que se refere a elaboração das demonstrações financeiras da 

Companhia; 

IV. Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das 

demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela 

Companhia; 

V. Avaliar e monitorar exposições de risco, podendo requerer, entre outras, informações 

detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a: 

a) remuneração da administração; 
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b) utilização de ativos da Companhia; 

c) gastos incorridos em nome da Companhia; 

 

VI. Avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e com a auditoria interna, a 

adequação das transações com partes relacionadas; 

VII. Elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as 

conclusões e as recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário, registrando, se 

houver, as divergências significativas entre administração, auditoria independente e 

Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras; 

VIII. Avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, 

bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de 

pensão, quando a sociedade for patrocinadora de entidade fechada de previdência 

complementar. 

 

CAPÍTULO VII – DA COMISSÃO DE ÉTICA 

 

Art. 23 A Comissão de Ética tem como objetivo identificar riscos, ser confiável e se portar 

como guardião da cultura de compliance da empresa, mantendo-se como uma instância 

consultiva, investigativa e educacional em relação às posturas aceitáveis dentro na 

organização. 

 

Art. 24 Compete à Comissão de Ética: 

 

I. Direcionar atos, comportamentos e atitudes buscando prevenir situações que possam 

originar conflitos de natureza ética na Companhia; 

II. Preservar a imagem e a reputação dos empregados da Companhia, cuja conduta 

esteja de acordo com as normas éticas estabelecidas no Código de Conduta e 

Integridade; 

III. Minimizar a possibilidade de conflito entre o interesse privado e o dever funcional dos 

agentes públicos; 

IV. Estabelecer a responsabilidade ética da Companhia com todos os stakeholders; 
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V. Criar mecanismo de consulta, destinado a possibilitar o prévio e pronto esclarecimento 

de dúvidas quanto à conduta ética, bem como de denúncias especialmente sobre ética 

e integridade; 

VI. Manter atualizado o Código de Conduta e Integridade na CEGÁS. 

 

TÍTULO III – DA DIRETORIA EXECUTIVA E SUAS ÁREAS DE EXECUÇÃO E 

ASSESSORAMENTO  

 

Art. 25 Compete as áreas de execução e de assessoramento subordinados a Diretoria 

Executiva, cujas funções aqui estão descritas, a responsabilidade de gerenciar pessoas, 

projetos, processos, contratos e o orçamento de suas respectivas áreas de atuação, assim 

como exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas. 

 

CAPÍTULO I – DAS ÁREAS DE ASSESSORAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 

 

Art. 26 Compete aos Assessores de Diretor: 

 

I. Diligenciar as determinações do Diretor, bem como as diretrizes e políticas 

estabelecidas; 

II. Organizar reuniões gerenciais; 

III. Participar de reuniões e discussões relativas ao orçamento, ao planejamento 

estratégico da Companhia, e da definição das metas anuais e seus respectivos 

indicadores de desempenho; 

IV. Assessorar as áreas na formulação da política tarifária da Companhia; 

V. Assessorar na monitoração das atividades realizadas pelas áreas administrativa, 

financeira, contábil, recursos humanos, licitações, contratos e suprimentos, comercial, 

operação e manutenção, engenharia, saúde, meio ambiente e segurança, 

planejamento, gestão de riscos e conformidade, tecnologia da informação, 

comunicação, jurídica, verificando o cumprimento dos procedimentos inerentes a 

essas atividades; 

VI. Prestar assessoria e suporte aos demais departamentos da Companhia em sua área 

de atuação; 
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VII. Assegurar o cumprimento de normas, regulamentos, programas institucionais e de 

Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde (QSMS) em sua área de atuação; 

VIII. Gerir contratos e/ou convênios relacionados com a área; 

IX. Assessorar o respectivo Diretor nos assuntos pertinentes a sua área de atuação; 

X. Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas; 

XI. Monitorar as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 

 

 

Art. 27 Compete à Secretaria Geral: 

 

I. Elaborar e conferir documentos para deliberação dos órgãos societários da 

Companhia: Diretoria Executiva (DIREX); Conselho de Administração (CONAD); 

Conselho Fiscal (COFIS); Assembleia Geral de Acionistas (AGA); Comitê de Auditoria 

Estatutário (CAE); 

II. Analisar a documentação (pautas de reuniões para deliberação da diretoria, 

organização da documentação da secretaria geral, que compreende arquivamento, 

registro na junta, publicidade) dos órgãos societários da Companhia; 

III. Organizar cronograma das reuniões societárias da Companhia (organização da 

agenda, convocação, recepção e participação nas reuniões); 

IV. Enviar documentação com antecedência para a realização das reuniões; 

V. Assessorar as reuniões dos órgãos societários e reunião gerencial de metas; 

VI. Elaborar as minutas de atas dos órgãos societários; 

VII. Registrar as atas na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC), quando 

necessário; 

VIII. Dar publicidade às atas, quando necessário, no Diário Oficial do Estado, jornais de 

grande circulação, site da Companhia; 

IX. Divulgar as informações (aumento de capital, alteração de sociedade para os sócios, 

órgão reguladores e entidades externas quando necessário); 

X. Guardar a documentação societária da Companhia; 

XI. Manter atualizado o Portal de Governança; 

XII. Gerenciar e fiscalizar contratos administrativos em sua área de atuação 

XIII. Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados a 

procedimentos da área. 
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Art. 28 Compete à Secretária Executiva: 

 

I. Controlar e organizar o protocolo, a documentação geral e o arquivo de 

correspondências da Companhia; 

II. Redigir, revisar e expedir correspondências e outros documentos; 

III. Atender aos Diretores quanto à organização da agenda, correspondências, viagens 

(translado, passagem, hospedagem e relatórios), ligações telefônicas, recepção de 

visitantes e despacho de documentos; 

IV. Atender à Companhia quanto à emissão de passagens, serviços cartorários e de 

Correios; 

V. Gerenciar a documentação recebida e enviada da Companhia; 

VI. Gerenciar e fiscalizar contratos administrativos em sua área de atuação; 

VII. Organizar reuniões da Diretoria providenciando estrutura necessária; 

VIII. Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados a 

área; 

IX. Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas. 

 

CAPÍTULO II – DO DIRETOR PRESIDENTE E DAS ÁREAS SOB SUA GESTÃO  

 

Art. 29 Compete ao Diretor-Presidente: 

 

I. representar a Companhia em juízo ou fora dele, diretamente ou por mandatários com 

poderes específicos; 

II. presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 

III. providenciar e, ouvido o Conselho de Administração, submeter à Assembleia Geral de 

Acionistas, o Relatório Anual da Administração, juntamente com os demais 

documentos exigidos por Lei; 

IV. executar as diretrizes, planos de atividades e normas gerais, aprovadas pelo Conselho 

de Administração ou pela Diretoria Executiva; 

V. propor diretrizes, coordenar e supervisionar as atividades das áreas sob sua gestão 

elencadas a seguir com suas respectivas atribuições e competências. 
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Art. 30 Compete à Gerência Jurídica: 

 

I. Representar a Companhia em juízo diretamente ou por mandatário com poderes 

específicos; 

II. Assessorar juridicamente a Companhia, sua Diretoria e seus demais gestores; 

III. Analisar juridicamente os processos administrativos; 

IV. Analisar os instrumentos contratuais; 

V. Defender e acompanhar os processos judiciais e administrativos; 

VI. Elaborar convênios, contratos e/ou instrumentos similares que resultem em 

obrigações, responsabilidades ou direitos da Companhia; 

VII. Responder a consultas jurídicas formais e informais; 

VIII. Analisar ações judiciais; 

IX. Analisar contratos e aditivos para assinatura da Diretoria; 

X. Elaborar respostas judiciais; 

XI. Elaborar relatórios judiciais e enviar aos acionistas; 

XII. Comparecer a audiências junto aos Juízes e Desembargadores para despachos de 

expediente; 

XIII. Analisar e elaborar parecer jurídico acerca dos recursos impetrados pelos licitantes 

durante o certame; 

XIV. Elaborar minutas, resoluções e projetos legais; 

XV. Gerenciar e fiscalizar contratos administrativos em sua área de atuação; 

XVI. Exercer a advocacia preventiva, interpretando documentos legais de natureza e 

hierarquia diversas, para conhecimento oportuno dos órgãos da Companhia neles 

interessados; 

XVII. Representar a Companhia, mediante procuração, perante órgãos do Poder Judiciário, 

em todas as instâncias, e o patrocínio das causas que lhe forem distribuídas ou 

indicadas; 

XVIII. Realizar cobranças, administrativas ou judiciais; 

XIX. Praticar, no interesse da Companhia, todos os atos processuais privativos de 

advogado, nas esferas judicial e administrativa; 

XX. Emitir pareceres, quando solicitados pela Diretoria Executiva, sobre os aspectos 

jurídicos dos negócios da Companhia; 
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XXI. Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados à 

área; 

XXII. Monitorar o progresso das metas e objetivos da unidade/área/equipe/pessoas, por 

meio de indicadores disponíveis; 

XXIII. Planejar, elaborar e realizar o orçamento da sua área integrado ao Plano Plurianual 

da Companhia; 

XXIV. Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas; 

XXV. Desenvolver e implantar relatórios gerenciais relacionados à sua área. 

 

Art. 31 Compete à Gerência de Planejamento: 

 

I. Preparar e acompanhar a execução do Planejamento Estratégico; 

II. Preparar o Orçamento: planejar, coordenar, acompanhar e realizar a elaboração do 

relatório das premissas e a MPA (Melhor Previsão Anual) do próprio orçamento; 

III. Acompanhar mensalmente a execução orçamentária identificando desvios dos 

investimentos, custos e despesas, dando suporte as todas as áreas da Companhia; 

IV. Assessorar e acompanhar a identificação das metas setoriais e individuais de toda a 

empresa; 

V. Acompanhar periodicamente a realização das metas corporativas, setoriais e 

individuais através de reuniões gerenciais; 

VI. Elaborar apresentações do Presidente e das demais Diretorias, quando solicitado; 

VII. Planejar, até o fim da concessão, todos os projetos da companhia a curto, médio e 

longo prazo; 

VIII. Preparar os subsídios para os relatórios Lei Orçamentária Anual (LOA), Plano 

Plurianual (PPA) e Mensagem do Governador; 

IX. Elaborar os subsídios para o Acordo de Resultados com o Governo do Estado; 

X. Atualizar e acompanhar o sistema MAPP (Monitoramento de Ações e Projetos 

Prioritários) e congêneres do Governo do Estado; 

XI. Acompanhar e analisar os relatórios em relação ao orçamento; 

XII. Emitir dotações orçamentárias; 

XIII. Sugerir metas corporativas para Diretoria aprovar; 

XIV. Realizar a previsão e o acompanhamento dos volumes dos clientes mês a mês; 
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XV. Elaborar anualmente o Plano Plurianual de Negócios e de Estratégias da Companhia 

e encaminhar à Agência Reguladora do Estado do Ceará (ARCE); 

XVI. Elaborar Relatório de Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na Execução 

do Plano Plurianual de Negócios e de Estratégias, conforme Lei nº 13.303, de 

30/06/2016; 

XVII. Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados a 

área; 

XVIII. Monitorar o progresso das metas e objetivos da unidade/área/equipe/pessoas, por 

meio de indicadores disponíveis;  

XIX. Planejar, elaborar e realizar o orçamento da sua área integrado ao Plano Plurianual 

da Companhia;  

XX. Gerenciar e fiscalizar contratos administrativos relacionados à sua área; 

XXI. Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas; 

XXII. Desenvolver e implantar relatórios gerenciais relacionados à sua área. 

 

 

Art. 32 Compete à Gerência de Licitações, Contratos e Suprimentos: 

 

I. Gerenciar e fiscalizar contratos administrativos em sua área de atuação; 

II. Dar apoio às áreas para estabelecer a modalidade de licitação a ser realizada; 

III. Acompanhar os processos de compras e licitações, desde a fase de planejamento, 

passando pela aquisição de bens e serviços até a elaboração dos contratos; 

IV. Analisar o processo licitatório à elaboração de parecer jurídico; 

V. Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados a 

área; 

VI. Monitorar o progresso das metas e objetivos da unidade/área/equipe/pessoas, por 

meio de indicadores disponíveis; 

VII. Planejar, elaborar e realizar o orçamento da sua área integrado ao Plano Plurianual 

da Companhia; 

VIII. Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas; 

IX. Desenvolver e implantar relatórios gerenciais relacionados à sua área. 
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a) Da Coordenadoria de Suprimentos: 

 

I. Executar as atividades concernentes a compras de materiais e equipamentos, bem 

como a contratação de serviços; 

II. Elaborar, com as informações das áreas demandantes, as pesquisas de preços no 

mercado para municiar os processos licitatórios da Companhia; 

III. Acompanhar o desempenho dos fornecedores; 

IV. Gerenciar o Sistema de Controle de Autorizações de Fornecimento da Companhia; 

V. Promover a gestão de compras, observando rigorosamente as políticas e 

procedimentos da Companhia, e o orçamento aprovado; 

VI. Analisar pedidos de compras, consultar cadastro, identificar, selecionar e convidar 

fornecedores para participar do processo de cotação de preços dos itens constantes 

dos pedidos de compras; 

VII. Gerenciar a programação de compras e a reposição automática de estoques; 

VIII. Encaminhar solicitação para realização de processo licitatório quando os valores 

envolvidos ultrapassarem o limite legal estabelecido para dispensa de licitação, 

adotando igual procedimento para atendimento a pedidos de compra e de serviços; 

IX. Acompanhar as dispensas de licitação de acordo com a lei vigente; 

X. Registrar a conclusão dos recebimentos dos itens das autorizações; 

XI. Acompanhar incidentes relativos a pagamentos; 

XII. Aplicar penalidades nos fornecedores; 

XIII. Elaborar periodicamente o plano de aquisições em conformidade com as estratégias 

de crescimento e o orçamento de longo prazo da Companhia; 

XIV. Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados à 

área; 

XV. Monitorar o progresso das metas e objetivos da unidade/área/equipe/pessoas, por 

meio de indicadores disponíveis; 

XVI. Planejar, elaborar e realizar o orçamento da sua área integrado ao Plano Plurianual da 

Companhia; 

XVII. Gerenciar e fiscalizar contratos administrativos relacionados à sua área; 

XVIII. Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas; 

XIX. Desenvolver e implantar relatórios gerenciais relacionados à sua área. 
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b) Da Coordenadoria de Contratos e Licitações: 

 

I. Elaborar, com as informações das áreas demandantes, os editais de licitação de 

materiais, equipamentos, produtos e prestação de serviços, obedecendo às normas 

reguladoras e às especificações e padronizações pertinentes, bem como as minutas 

de contratos, convênios e/ou instrumentos similares 

II. Acompanhar os processos administrativos junto à Comissão Central de Licitações; 

III. Acompanhar os recursos impetrados pelos licitantes durante o certame; 

IV. Analisar a documentação necessária à elaboração de aditivos de contratos de 

aquisição de bens e serviços; 

V. Gerenciar e atualizar o cadastro de todos os contratos de serviços/produtos no 

Sistema Coorporativo da Companhia e implantar no Sistema de Contratos do TCE; 

VI. Encaminhar e acompanhar a publicação, no Diário Oficial do Estado, do extrato dos 

contratos e aditivos celebrados; 

VII. Articular, com a gerência jurídica, a análise e emissão de pareceres com vistas a 

correta instrução dos processos; 

VIII. Promover a adequada guarda e formalização dos processos licitatórios, organizando-

os e mantendo-os completos e devidamente arquivados e preservados; 

IX. Atender, nos termos da legislação vigente, todas as solicitações dos órgãos de 

auditoria e inspeção relativamente aos processos de contratação efetivados pela 

Companhia; 

X. Dar apoio a gerência jurídica provendo-a com recursos e informações necessárias a 

elaboração dos pareceres jurídicos relativos às contratações; 

XI. Cadastrar na intranet os contratos de serviços e produtos e ordens de serviços, a fim 

de que sejam efetuados os respectivos pagamentos, a emissão de ordem de 

fornecimento e os acompanhamentos; 

XII. Gerenciar as publicações ao Diário Oficial do Estado, jornal de circulação no Estado e 

internet; 

XIII. Gerenciar a inserção de licitações no site da Companhia para dar publicidade as 

licitações que serão realizadas pela Companhia, bem como dar publicidade aos atos 

praticados pela Companhia; 

XIV. Assegurar a manutenção de banco de dados de toda a documentação, visando a sua 

preservação; 
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XV. Gerir e fiscalizar contratos e/ou convênios relacionados com a área; 

XVI. Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados à 

área; 

XVII. Monitorar o progresso das metas, e objetivos da unidade/área/equipe/pessoas, por 

meio de indicadores disponíveis; 

XVIII. Planejar, elaborar e realizar o orçamento da sua área integrado ao Plano Plurianual 

da Companhia;  

XIX. Desenvolver e implantar relatórios gerenciais relacionados à sua área; 

XX. Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas. 

 

Art. 33 Compete à Gerência de Comunicação e Marketing: 

 

I. Elaborar e submeter a aprovação da DIREX e acompanhar o Plano de Comunicação 

e Marketing (plano de comunicação integrado) da Companhia, e promover a sua 

execução; 

II. Acompanhar a criação, produção e controle de layouts, artes-finais e outros materiais 

relacionados à publicidade institucional ou comercial da Companhia; 

III. Propor ações de endomarketing junto às diversas áreas institucionais da Companhia; 

IV. Desenvolver e promover programas de responsabilidade social envolvendo parceiros, 

usuários e áreas de desenvolvimento; 

V. Definir regras de comunicação para lançamento e manutenção de produtos; 

VI. Monitorar e coordenar a liberação de informações para a imprensa; 

VII. Assessorar os diversos órgãos da Companhia quanto à melhoria das relações com o 

público externo e interno e sobre a forma de comunicação com imprensa; 

VIII. Planejar e executar todas as atividades de promoção da Companhia junto ao público 

externo e interno; 

IX. Implantar e executar as atividades internas e externas de Relações Públicas; 

X. Conceber e implantar instrumentos e canais de comunicação, com vista à motivação, 

integração, interação e participação dos empregados, nos seus aspectos profissionais 

e sociais; 

XI. Planejar, supervisionar e acompanhar os trabalhos de publicidade e propaganda, tanto 

os de caráter promocional como os de cunho legal; 
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XII. Conceber, coordenar, supervisionar e implementar pesquisas de opinião pública, 

objetivando reorientar e auxiliar nas atividades de desenvolvimento empresarial; 

XIII. Assessorar a Diretoria em questões pertinentes ao seu relacionamento institucional 

com entidades governamentais ou privadas, imprensa e com o público em geral; 

XIV. Monitorar as ações de comunicação: planejadas versus realizadas e seus impactos 

nos negócios da Companhia; 

XV. Definir, com o Presidente, Diretores e Gerentes, o conteúdo dos assuntos a serem 

tratados nas entrevistas à imprensa; 

XVI. Relacionar-se com os órgãos de imprensa e fazer a clipagem das notícias veiculadas 

em jornais, revistas, blogs e outros meios de comunicação, transcrevendo e 

divulgando os trechos que mereçam destaque; 

XVII. Acompanhar o Presidente, Diretores e Gerentes nas entrevistas à imprensa e nos 

eventos externos de interesse da Companhia; 

XVIII. Gerenciar o conteúdo do site da Companhia, mantendo-o atualizado com notícias, 

informações e serviços bem como a participação da Companhia nas redes sociais; 

XIX. Promover o marketing institucional através de projetos culturais, projetos esportivos, 

projetos técnicos e de responsabilidade social; 

XX. Programar, desenvolver e acompanhar a implantação de ações de marketing; 

XXI. Zelar pela boa imagem dentro e fora da instituição; 

XXII. Gerenciar e fiscalizar contratos administrativos em sua área de atuação; 

XXIII. Receber e examinar as sugestões, reclamações, elogios e denúncias dos cidadãos, 

dando encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução dos 

problemas suscitados, com retorno aos interessados; 

XXIV. Articular-se com a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE) acerca do 

atendimento das reclamações recebidas através do Sistema de Ouvidoria (SOU); 

XXV. Encaminhar às áreas as manifestações recebidas dos cidadãos ou através do SOU, 

acompanhando as providências adotadas; 

XXVI. Prestar apoio técnico e atuar junto aos setores da Companhia, visando a solução dos 

problemas apontados pelos cidadãos; 

XXVII. Estabelecer e acompanhar o cumprimento dos prazos razoáveis para a atuação das 

demais áreas da Companhia envolvidas no processo de elucidação dos fatos até a 

solução final; 
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XXVIII. Viabilizar um canal direto de comunicação entre a Companhia e o cidadão, quando 

esgotadas as possibilidades de solução pelas áreas competentes e em situações não 

solucionadas pelo atendimento convencional; 

XXIX. Recomendar a instauração de procedimentos administrativos para exame técnico das 

questões e a adoção de medidas necessárias para a adequada prestação dos 

serviços; 

XXX. Estabelecer um canal permanente de comunicação com o quadro funcional da 

Companhia possibilitando sempre o pronto atendimento ao empregado; 

XXXI. Gerenciar o programa de responsabilidade social; 

XXXII. Gerenciar as atividades inerentes a utilização do “Espaço CEGÁS de Cultura”; 

XXXIII. Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados a 

área; 

XXXIV. Monitorar o progresso das metas e objetivos da unidade/área/equipe/pessoas, por 

meio de indicadores disponíveis; 

XXXV. Planejar, elaborar e realizar o orçamento da sua área integrado ao Plano Plurianual 

da Companhia;  

XXXVI. Desenvolver e implantar relatórios gerenciais relacionados à sua área; 

XXXVII. Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas. 

 

 Art. 34 Compete à Gerência de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde: 

 

I. Gerenciar as políticas, planos, campanhas, programas, procedimentos e diretrizes de 

Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde (QSMS) no Trabalho; 

II. Coordenar a implantação e o acompanhamento dos comitês de QSMS, qualidade, 

responsabilidade social e ambiental; 

III. Elaborar estudos de impacto e avaliações de riscos ambientais, com estratégias para 

ações corretivas e preventivas; 

IV. Acompanhar indicadores e as auditorias relacionadas à Segurança e Medicina do 

Trabalho e a implantação de normas técnicas dos modelos de gestão da qualidade; 

V. Acompanhar e controlar as licenças e laudos técnicos; 

VI. Assessorar a Companhia na elaboração de memorial descritivo para subsidiar a 

contratação de serviços para tratamento de não conformidades; 
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VII. Apoiar e acompanhar a formação e a execução das atividades desenvolvidas pela 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); 

VIII. Gerenciar a execução do plano de ação do sistema de gestão de qualidade, 

segurança, meio ambiente e saúde; 

IX. Promover, junto aos empregados da Companhia, campanhas de esclarecimento sobre 

saúde, prevenção de acidentes e proteção ao meio ambiente nas atividades 

desenvolvidas; 

X. Garantir o cumprimento de todas as Normas Regulamentadoras (NR) e a realização 

dos treinamentos legais necessários, fazendo-se cumprir o Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO); 

XI. Participar de audiências públicas objetivando a tomada de decisão como parte do 

processo de licenças ambientais; 

XII. Manter permanente relacionamento com as instituições públicas e privadas no sentido 

de garantir a boa convivência no uso do solo urbano pelas diversas concessionárias 

de serviços públicos; 

XIII. Relacionar-se com órgãos (prefeituras, concessionárias de serviços públicos) e com 

proprietários (contrato de servidão de passagem) para autorização de execução das 

obras; 

XIV. Manter contato e relacionamento com órgãos públicos federais, estaduais e municipais 

para obtenção de liberações e licenças necessárias a realização das obras, bem como 

para solução de eventuais embaraços de campo; 

XV. Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados à 

sua área; 

XVI. Monitorar o progresso das metas e objetivos da unidade/área/equipe/pessoas, por 

meio de indicadores disponíveis; 

XVII. Gerenciar e fiscalizar contratos administrativos relacionados à sua área; 

XVIII. Planejar, elaborar e realizar o orçamento da sua área integrado ao Plano Plurianual 

da Companhia; 

XIX. Desenvolver e implantar relatórios gerenciais relacionados à sua área; 

XX. Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas. 
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Art. 35 Compete à Coordenadoria de Gestão de Risco e Conformidade: 

 

I.  Propor políticas de conformidade e gerenciamento de riscos para a Companhia, as 

quais deverão ser periodicamente revisadas e aprovadas pelo Conselho de 

Administração; 

II. Comunicar à Diretoria Executiva a ocorrência de ato ou conduta em desacordo com 

as normas aplicáveis à Companhia; 

III. Verificar a aplicação adequada do princípio da segregação de funções, de forma que 

seja evitada a ocorrência de conflitos de interesse e fraudes; 

IV. Coordenar os processos de identificação, classificação e avaliação dos riscos a que 

está sujeita a Companhia; 

V. Coordenar a elaboração e monitorar os planos de ação para mitigação dos riscos 

identificados, verificando continuamente a adequação e a eficácia da gestão de riscos; 

VI. Coordenar planos de contingência para os principais processos de trabalho da 

organização; 

VII. Realizar o mapeamento dos processos da Companhia em conformidade com a cadeia 

de valor e identificando as necessidades de controles; 

VIII. Elaborar relatórios de suas atividades, submetendo-os à Diretoria Executiva; 

IX. Disseminar a importância da Integridade e da Gestão de Riscos, bem como a 

responsabilidade de cada área da Companhia nestes aspectos; 

X. Recomendar ações preventivas para minimizar riscos legais, regulatórios, financeiros, 

operacionais e estratégicos; 

XI. Encaminhar informações permanentes à Diretoria Executiva sobre todas as áreas sob 

controle; 

XII. Reportar diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se suspeite 

do envolvimento do Diretor-Presidente em irregularidades ou quando este se furtar à 

obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada; 

XIII. Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados à 

sua área; 

XIV. Monitorar o progresso das metas e objetivos da unidade/área/equipe/pessoas, por 

meio de indicadores disponíveis; 

XV. Planejar, elaborar e realizar o orçamento da sua área integrado ao Plano Plurianual da 

Companhia; 
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XVI. Gerenciar e fiscalizar contratos administrativos relacionados à sua área; 

XVII. Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas; 

XVIII. Desenvolver e implantar relatórios gerenciais relacionados à sua área. 

 

Art. 36 Compete à Coordenadoria de Auditoria Interna: 

 

I. Elaborar o PAINT – Plano Anual de Auditoria Interna; 

II. Elaborar o RAINT – Relatório Anual das Atividades de Controle Interno e seus 

resultados; 

III. Emitir pareceres intermediários a respeito de enfoques examinados; 

IV. Realizar auditorias nas áreas demandadas pelo CAE; 

V. Monitorar as recomendações expedidas durante a execução do PAINT e as 

recomendações das auditorias externas; 

VI. Realizar auditorias internas por processos nas áreas; 

VII. Realizar relatórios e parecer de auditorias internas realizadas; 

VIII. Efetuar testes de controles periódicos (Follow-ups); 

IX. Avaliar os Controles Internos para os órgãos de Auditoria Externa, como o Tribunal de 

Contas do Estado (TCE); 

X. Auxiliar nas respostas e envio das evidências para as auditorias externas; 

XI. Atender às demandas do CAE; 

XII. Fiscalizar contratos de sua competência; 

XIII. Acompanhar e analisar o inventário dos bens patrimoniais em articulação com a 

Gerência Administrativa; 

XIV. Monitorar os riscos e controles internos da empresa; 

Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados à 

área. 

Art. 37 A Coordenadoria de Auditoria Interna é vinculada organizacionalmente ao Conselho 

de Administração, por meio do Comitê de Auditoria Estatutário, e administrativamente ao 

Diretor Presidente.  
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CAPÍTULO III – DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E DAS ÁREAS SOB 
SUA GESTÃO  

 

Art. 38 compete ao Diretor Administrativo e Financeiro: 

I. assessorar o Diretor-Presidente nas atividades da área técnica; 

II. substituir o Diretor-Presidente em suas faltas e impedimentos; 

III. propor diretrizes, coordenar e supervisionar as atividades das áreas sob sua gestão 

elencadas a seguir com suas respectivas atribuições e competências. 

 

Art. 39 Compete à Gerência de Contabilidade: 

 

I. Efetuar o gerenciamento contábil e a emissão das Demonstrações Financeiras e Notas 

Explicativas; 

II. Elaborar a carta anual de governança corporativa e de políticas públicas e o 

relatório integrado ou de sustentabilidade; 

III. Efetuar o gerenciamento tributário e a revisão de cálculos tributários e obrigações 

acessórias; 

IV. Realizar os controles contábeis patrimoniais; 

V. Auxiliar o planejamento e o acompanhamento orçamentário; 

VI. Realizar o planejamento tributário e societário; 

VII. Atender às demandas das auditorias internas e externas, realizando o monitoramento 

da adequação às exigências contábeis; 

VIII. Elaborar e entregar as Prestações de Contas ao Tribunal de Contas do Estado do 

Ceará (TCE) e à Controladoria Geral do Estado (CGE); 

IX. Gerenciar e fiscalizar contratos administrativos relacionados à Gerência de 

Contabilidade; 

X. Desenvolver e implantar relatórios gerenciais relacionados à sua área; 

XI. Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados a 

procedimentos da área; 

XII. Monitorar o progresso das metas e objetivos da unidade/área/equipe/pessoas, por 

meio de indicadores disponíveis; 

XIII. Planejar, elaborar e realizar o orçamento da sua área integrado ao Plano Plurianual da 

Companhia; 
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Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas. 

 

Art. 40 Compete à Gerência Administrativa: 

 

I. Gerenciar e fiscalizar a execução dos contratos das empresas terceirizadas, 

relacionadas as áreas de recepção, serviços gerais, portaria, transportes, almoxarifado 

e vigilância; 

II. Gerenciar o cadastramento dos bens patrimoniais, promovendo, periodicamente, o 

levantamento e o devido registro deles, em sistema definido pela Companhia; 

III. Acompanhar e manter atualizados os serviços de manutenção e higienização da sede 

e demais unidades administrativas; 

IV. Cuidar da segurança patrimonial dos imóveis e das instalações administrativas, bem 

como dos almoxarifados; 

V. Acompanhar os seguros dos bens patrimoniais da Companhia; 

VI. Analisar, controlar, planejar os gastos dos veículos e fazer o controle da manutenção 

e da eficiência da frota da companhia; 

VII. Responder pelos valores do fundo fixo de caixa, que é destinado a atender às 

necessidades de pagamento de pequenas despesas da empresa, tais como gastos 

com condução, lanche, fotocópias; 

VIII. Realizar Gestão de Estoque e Gestão Patrimonial; 

IX. Gerenciar as atividades de recebimento, armazenamento, distribuição, devolução e 

transferência dos materiais e equipamentos no almoxarifado; 

X. Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados a 

procedimentos da área; 

XI. Monitorar o progresso das metas, e objetivos da unidade/área/equipe/pessoas, por 

meio de indicadores disponíveis; 

XII.  Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados à 

sua área; 

XIII. Planejar, elaborar e realizar o orçamento da sua área integrado ao Plano Plurianual 

da Companhia; 

XIV. Desenvolver e implantar relatórios gerenciais relacionados à sua área; 

XV. Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas. 
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Art. 41 Compete à Gerência Financeira: 

 

I. Administrar as operações financeiras da companhia, assegurando a qualidade, 

transparência e a confiabilidade das informações e dos registros das mesmas; 

II. Identificar as oportunidades de produtos e negócios no mercado financeiro; 

III. Administrar os contratos com as instituições financeiras; 

IV. Responder pelas contas a pagar e tesouraria: fornecedores, tributos, serviços, 

contribuições, pessoal e pagamentos em geral; 

V. Gerenciar o fluxo de caixa (curto, médio e longo prazo); 

VI. Gerenciar os recursos financeiros da Companhia: caixa, aplicações financeiras, contas 

bancárias e outros congêneres; 

VII. Gerenciar a captação de recursos; 

VIII. Avaliar as restrições de crédito a clientes; 

IX. Gerenciar e executar o processamento tarifário, compreendendo revisão da margem 

bruta, revisões extraordinárias e elaborar alterações na tabela de preços; 

X. Realizar, juntamente com a Gerência de Planejamento e quando da elaboração das 

peças orçamentárias, estudos de viabilidade econômica e financeira dos investimentos 

programados; 

XI. Gerenciar e fiscalizar contratos administrativos em sua área de atuação; 

XII. Aprovar pagamentos online em conjunto com um dos Diretores ou procuradores; 

XIII. Coordenar a execução dos planos individuais de trabalho, orientados pelas 

necessidades cotidianas da Companhia; 

XIV. Gerar relatórios para os acionistas; 

XV. Acompanhar a emissão de pareceres de perfil técnico financeiro para as demais áreas 

da companhia, que englobem contratos com clientes e fornecedores; 

XVI. Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados à 

área; 

XVII. Monitorar o progresso das metas, e objetivos da unidade/área/equipe/pessoas, por 

meio de indicadores disponíveis; 

XVIII. Promover e disseminar os procedimentos e conhecimentos de pagamento da 

Companhia; 

XIX. Gerenciar acordos operativos e de confissões de dívida; 
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XX. Coordenar e controlar as atividades relativas ao faturamento e o seu respectivo 

cadastro; 

XXI. Efetuar análise da inadimplência; 

XXII. Enviar à Agência Reguladora do Estado do Ceará (ARCE), relatório de mercado e 

faturamento e demais que forem requisitados; 

XXIII. Planejar, elaborar e realizar o orçamento da sua área integrado ao Plano Plurianual 

da Companhia; 

XXIV. Desenvolver e implantar relatórios gerenciais relacionados à sua área; 

XXV. Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas. 

 

Art. 42 Compete à Gerência de Recursos Humanos: 

 

I. Planejar e coordenar as ações e projetos de recursos humanos, desenvolvendo, 

motivando e retendo os talentos humanos da Companhia; 

II. Gerenciar o plano de empregos, carreira e salários, objetivando o equilíbrio interno e 

a competitividade externa das práticas de remuneração da Companhia; 

III. Supervisionar a implementação e a manutenção do programa de avaliação do 

desempenho com vistas à oportunidade de melhoria contínua para todos; 

IV. Coordenar a execução do programa de treinamento e desenvolvimento da 

Companhia, elaboração do LNT (Levantamento da Necessidades de Treinamento) e 

PDI (Plano de Desenvolvimento Individual) por empregado; 

V. Coordenar a execução do programa de remuneração variável, baseado em metas e 

resultados; 

VI. Gerenciar as ações de folha de pagamento, admissão, demissão, encargos 

trabalhistas e previdenciários, além de registro eletrônico de ponto e acompanhamento 

de indicadores; 

VII. Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados à 

sua área; 

VIII. Atender às demandas das auditorias internas e externas, além de fornecer as 

informações solicitadas pelos órgãos reguladores; 

IX. Gerenciar o programa de estágio/aprendiz: divulgação, seleção e acompanhamento; 

X. Planejar, implementar e acompanhar as pesquisas de clima organizacional e ações de 

melhoria em articulação com as demais Gerências; 
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XI. Planejar, elaborar e realizar o orçamento da sua área integrado ao Plano Plurianual 

da Companhia; 

XII. Gerir benefícios; 

XIII. Desenvolver ações de endomarketing junto ao setor responsável pelo marketing; 

XIV. Conduzir reuniões, palestras e treinamentos; 

XV. Gerenciar as relações trabalhistas e sindicais; 

XVI. Mediar conflitos; 

XVII. Elaborar editais e acompanhar realização de concursos públicos; 

XVIII. Responder administrativamente por nomeações e exonerações dos comissionados, 

acompanhamento de diária de viagens e realização de portarias; 

XIX. Gerenciar e fiscalizar contratos administrativos em sua área de atuação; 

XX. Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados a 

área; 

XXI. Monitorar o progresso das metas e objetivos da unidade/área/equipe/pessoas, por 

meio de indicadores disponíveis; 

XXII. Desenvolver e implantar relatórios gerenciais relacionados à sua área; 

XXIII. Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas. 

 

Art. 43 Compete à Gerência de Tecnologia da Informação: 

 

I. Planejar, organizar e coordenar todas as atividades de Tecnologia da Informação (TI), 

incluindo a Política de Segurança de TI e o Plano de Continuidade do Negócio; 

II. Garantir a confiabilidade e segurança das informações processadas; 

III. Elaborar projetos para customização de soluções de hardware e software; 

IV. Administrar o suporte de informática aos usuários de TI; 

V. Participar e elaborar projetos de implantação, racionalização e redesenho de 

processos; 

VI. Administrar o suporte de infraestrutura nas áreas de telecomunicações e servidores; 

VII. Dimensionar o parque tecnológico e estimar investimentos para aprovação superior; 

VIII. Prover suporte e orientação às diversas gerências, departamentos e setores da 

companhia para plena utilização dos sistemas de informação; 

IX. Planejar e dirigir a implantação de projetos de expansão e troca de equipamentos do 

parque tecnológico; 
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X. Responder pelo desempenho e funcionamento adequados de “hardware” e “software”, 

bem como de telefonia fixa, móvel, Internet, Intranet e de correio eletrônico, 

necessários ao bom desenvolvimento das atividades da Companhia; 

XI. Elaborar e executar políticas de utilização de Internet, Intranet e de correio eletrônico; 

XII. Estudar e implantar novas tecnologias de automatização administrativa, integrando 

telecomunicação e informática; 

XIII. Realizar estudos de viabilidade técnica e econômica para aquisição de equipamentos 

de informática; 

XIV. Elaborar e especificar Termos de Referência visando à contratação de serviços e 

equipamentos de TI; 

XV. Responder pela operação e manutenção da infraestrutura de TI; 

XVI. Realizar o acompanhamento das atividades da equipe em relação ao suporte de TI; 

XVII. Controlar a instalação, a manutenção e a operação dos equipamentos de informática 

na Companhia; 

XVIII. Gerenciar o desenvolvimento de sistemas de informação; 

XIX. Responder pela manutenção de softwares diretamente ou através de empresas; 

XX. Gerenciar e fiscalizar contratos administrativos em sua área de atuação; 

XXI. Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados a 

área; 

XXII. Monitorar o progresso das metas e objetivos da unidade/área/equipe/pessoas, por 

meio de indicadores disponíveis; 

XXIII. Planejar, elaborar e realizar o orçamento da sua área integrado ao Plano Plurianual 

da Companhia; 

XXIV. Desenvolver e implantar relatórios gerenciais relacionados à sua área; 

XXV. Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas. 

 

 

Art. 44 Compete à Coordenadoria de Regulação e Tarifas: 

 

I. Elaborar anualmente o pleito regulatório observando o Contrato de Concessão e as 

resoluções da Agência Reguladora do Estado do Ceará (ARCE); 

II. Acompanhar mensalmente a realização da margem bruta comparando com a margem 

regulatória aprovada; 
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III. Submeter para homologação da ARCE os aumentos e ou reduções dos preços do gás 

natural; 

IV. Monitorar o cumprimento das exigências contidas nas resoluções da ARCE; 

V. Elaborar defesas regulatórias quando necessário; 

VI. Propor projetos relativos à expansão do gás natural e a melhoria das atividades 

operacionais; 

VII. Solicitar alterações de resoluções que estejam em desacordo com o Contrato de 

Concessão; 

VIII. Elaborar relatórios de atividades submetendo-o a Diretoria Administrativa Financeira; 

IX. Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados à 

sua área; 

X. Monitorar o progresso das metas e objetivos da unidade/área/equipe/pessoas, por 

meio de indicadores disponíveis; 

XI. Gerenciar e fiscalizar contratos administrativos relacionados à sua área; 

XII. Planejar, elaborar e realizar o orçamento da sua área integrado ao Plano Plurianual 

da Companhia; 

XIII. Desenvolver e implantar relatórios gerenciais relacionados à sua área; 

Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas. 

 

CAPÍTULO IV – DO DIRETOR TÉCNICO E COMERCIAL E DAS ÁREAS SOB SUA 
GESTÃO 

 

Art. 45 – Compete ao Diretor Técnico e Comercial: 

I. assessorar o Diretor-Presidente nas atividades da área técnica; 

I. substituir o Diretor-Presidente em suas faltas e impedimentos; 

II. propor diretrizes, coordenar e supervisionar as atividades das áreas sob sua gestão 

elencadas a seguir com suas respectivas atribuições e competências. 

 

Art. 46 Compete à Gerência de Operação e Manutenção: 

 

I. Desenvolver planos de operação e manutenção; 

II. Efetuar reestruturações no setor; 

III. Gerir indicadores de manutenção; 
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IV. Monitorar a rede de gasodutos, verificando o comportamento do fluxo de distribuição, 

desempenho operacional (análise de perdas e emissões fugitivas) e volumes; 

V. Coordenar a elaboração de planos e programas relativos à automação dos sistemas, 

objetivando a confiabilidade da medição e segurança operacional da rede; 

VI. Buscar relacionamento com instituições tecnológicas e entidades de fomento à 

pesquisa, priorizar e monitorar a execução dos projetos de P&D; 

VII. Gerenciar os sistemas de medição, automação e supervisórios; 

VIII. Analisar as controvérsias de medição com os clientes e supridores, propondo 

soluções; 

IX. Coordenar e supervisionar a implantação do sistema de automação e medição remota; 

X. Gerenciar e fiscalizar contratos administrativos relacionados à sua área; 

XI. Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados à 

sua área; 

XII. Monitorar o progresso das metas e objetivos da unidade/área/equipe/pessoas, por 

meio de indicadores disponíveis; 

XIII. Planejar, elaborar e realizar o orçamento da sua área integrado ao Plano Plurianual 

da Companhia; 

XIV. Desenvolver e implantar relatórios gerenciais relacionados à sua área; 

XV. Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas. 

 

a) Da Coordenadoria de Operação e Manutenção I: 

 

I. Realizar manutenção de redes, caixas de válvulas e reparos, tubulações; 

II. Realizar manutenções nas Estações de Transferência de Custódia (ETC’s), 

prevenções periódicas e corretivas, quando houver problemas (Planos de Manutenção 

Preventiva e Corretiva); 

III. Atuar em emergências e sinistros, coordenando equipes; 

IV. Realizar visitas a campo, quando houver necessidade para planejar as ações a serem 

tomadas; 

V. Coordenar as atividades de sinalização e patrulhamento da rede; 

VI. Realizar comissionamento de redes e estações (colocar carga em condições de 

trabalho); 
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VII. Realizar interrupções de forma adequada e segura para manutenção e para a 

população; 

VIII. Realizar pesquisas de vazamento (veículo adaptado que passa por toda a rede para 

identificar vazamentos e repará-los antes de acontecer); 

IX. Pré-operar e comissionar novas ligações; 

X. Cadastrar equipamentos e elaborar planos de manutenção preventiva e preditiva; 

XI. Efetuar as manutenções corretivas, preditivas e preventivas; 

XII. Cadastrar e acompanhar manutenções e calibrações de instrumentos; 

XIII. Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados à 

sua área; 

XIV. Monitorar a rede de gasodutos verificando o comportamento do fluxo de distribuição, 

desempenho operacional (análise de perdas e emissões fugitivas) e volumes; 

XV. Monitorar e acompanhar as interferências de terceiros sobre a rede de distribuição em 

conjunto com a Gerência de Engenharia; 

XVI. Realizar inspeção de faixas de gasoduto; 

XVII. Acompanhar a calibração da malha de medição do supridor, analisar os relatórios e 

certificados gerados e identificar as não conformidades, solicitando as correções; 

XVIII. Dispor de equipe de sobreaviso para atendimento emergencial; 

XIX. Suspender ou restabelecer o fornecimento de gás natural aos clientes; 

XX. Tomar ações para inibição da prática de fraudes, objetivando a redução das perdas 

físicas e comerciais; 

XXI. Analisar as controvérsias de medição com os clientes e supridores, propondo 

soluções; 

XXII. Manter a sinalização dos gasodutos e de caixas de válvulas de aço, polietileno de alta 

densidade (PEAD) e poliamida (PA); 

XXIII. Retirar os Conjuntos de Regulagem e Medição (CRM’s) dos clientes, cujos contrato 

tenha sido distratados, bem como, informar a Gerência Administrativa a movimentação 

de materiais e equipamentos; 

XXIV. Cuidar da segurança operacional da rede de distribuição, compreendendo as estações 

de redução de pressão, de odorização, bem como os medidores e CRM’S instalados 

nos clientes e o sistema de proteção catódica; 

XXV. Cuidar da segurança operacional da rede de distribuição, compreendendo as estações 

de redução de pressão, bem como os medidores e CRM’S instalados nos clientes; 
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XXVI. Gerenciar e fiscalizar contratos administrativos relacionados à sua área; 

XXVII. Planejar, elaborar e realizar o orçamento da sua área integrado ao Plano Plurianual 

da Companhia; 

XXVIII. Monitorar o progresso das metas e objetivos da unidade/área/equipe/pessoas, por 

meio de indicadores disponíveis; 

XXIX. Desenvolver e implantar relatórios gerenciais relacionados à sua área; 

XXX. Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas. 

 

b) Da Coordenadoria de Operação e Manutenção II: 

 

I. Programar e coordenar os serviços de operação e manutenção de todas as atividades 

de proteção catódica, drenagem de corrente, odorização, cromatografia, 

instrumentação e instalações elétricas; 

II. Operar e manter o sistema (dos equipamentos) de proteção catódica e drenagem de 

corrente; 

III. Realizar manutenção em instrumentação e automação de controle de processos das 

ETC’s; 

IV. Planejar e controlar a calibração de instrumentos (manômetros e transmissores de 

pressão) e cromatógrafos das ETC’s; 

V. Realizar manutenção elétrica, aterramentos, Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas (SPDA) e Sistemas de Proteção contra Surtos (SPS); 

VI. Realizar operação e manutenção do sistema de cromatografia nas ETC’s; 

VII. Coletar semanalmente amostras para determinação da Concentração de Odorante de 

Gás (COG); 

VIII. Cadastrar equipamentos e elaborar planos de manutenção preventiva e preditiva; 

IX. Efetuar as manutenções corretivas, preditivas e preventivas; 

X. Cadastrar e acompanhar manutenções e calibrações de instrumentos (Planos de 

Calibração); 

XI. Analisar as condições de entrega do gás natural quanto a sua qualidade e variáveis 

físicas; 

XII. Executar a odorização do gás natural distribuído, quando cabível; 

XIII. Realizar o ensaio cromatográfico do gás natural para efeito do cálculo de correção 

volumétrica; 



 
Diretriz  

 

Título:  Código: Revisão: Página: 

Regimento Interno DI.GEREH.005 01 40/55 

 

Aprovação: 199ª Reunião do Conselho de Administração  Data: 27/01/2020 

 

XIV. Realizar a operação e manutenção da rede de gasodutos, das estações de 

odorização, da medição, do sistema de proteção catódica e demais acessórios; 

XV. Monitorar a integridade do gasoduto através de pesquisas de vazamento e falhas de 

revestimento; 

XVI. Monitorar a integridade do gasoduto com relação a interferências elétricas de outros 

dutos, linhas eletrificadas de trens urbanos e redes de distribuição de alta tensão; 

XVII. Cuidar da segurança operacional da rede de distribuição, compreendendo as estações 

de redução de pressão, de odorização e o sistema de proteção catódica; 

XVIII. Gerenciar e fiscalizar contratos administrativos relacionados à sua área; 

XIX. Planejar, elaborar e realizar o orçamento da sua área integrado ao Plano Plurianual 

da Companhia; 

XX. Monitorar o progresso das metas e objetivos da unidade/área/equipe/pessoas, por 

meio de indicadores disponíveis; 

XXI. Desenvolver e implantar relatórios gerenciais relacionados à sua área; 

XXII. Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas. 

 

Art. 47 Compete à Gerência Comercial: 

 

I. Planejar, negociar, contratar e executar os contratos de suprimentos de gás, com 

cláusulas aceitáveis e favoráveis para a Companhia; 

II. Gerenciar a área de Call Center, buscando responder as solicitações e reclamações 

da sociedade em geral, com prazo estipulado pela ARCE, e prestando um atendimento 

de qualidade; 

III. Atender os indicadores da ARCE, considerando os limites determinados em resolução; 

IV. Gerenciar as vendas, com o aumento da carteira de clientes da Companhia, e a 

promoção de um atendimento de qualidade com eficiência nos serviços de 

fornecimento de gás natural; 

V. Realizar análise de mercado, identificando os potenciais clientes e fechamento de 

novos negócios; 

VI. Realizar análise do desempenho comercial, com a verificação do crescimento e o 

posicionamento da Companhia no Ceará, no Nordeste e no Brasil; 

VII. Negociar com clientes industriais, automotivo, comerciais e residenciais, visando o 

fechamento de negócio viáveis e interessantes para a Companhia; 
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VIII. Negociar com cliente térmico, realizando o fechamento das condições contratuais 

favoráveis para a Companhia; 

IX. Gerenciar os programas de incentivo ao uso de gás natural nos diferentes segmentos; 

X. Gerenciar contratos com clientes, aplicando e monitorando todas às cláusulas 

contratuais; 

XI. Gerenciar contratos com prestadores de serviços aplicando todas as cláusulas 

contratuais; 

XII. Gerenciar e fiscalizar contratos administrativos relacionados à sua área; 

XIII. Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados à 

sua área; 

XIV. Monitorar o progresso das metas e objetivos da unidade/área/equipe/pessoas, por 

meio de indicadores disponíveis; 

XV. Planejar, elaborar e realizar o orçamento da sua área integrado ao Plano Plurianual 

da Companhia; 

XVI. Desenvolver e implantar relatórios gerenciais relacionados à sua área; 

XVII. Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas. 

 

a) Coordenação de Grandes Clientes 

 

I. Planejar, organizar e controlar as atividades comerciais e de atendimento de grandes 

clientes da Companhia, inserido nos segmentos industrial, termelétrico e automotivo; 

II. Implementar ações mercadológicas que possibilitem a penetração do gás natural e 

dos serviços correlatos em novos segmentos e /ou regiões geográficas, em 

consonância com o Planejamento Estratégico da Companhia; 

III. Buscar continuamente alternativas que possibilitem o alcance das metas de venda e 

faturamento, sem prejuízo dos níveis de preço médio e de resultados; 

IV. Gerenciar e fiscalizar contratos administrativos relacionados à sua área; 

V. Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados à 

sua área; 

VI. Monitorar o progresso das metas e objetivos da unidade/área/equipe/pessoas, por 

meio de indicadores disponíveis; 

VII. Planejar, elaborar e realizar o orçamento da sua área integrado ao Plano Plurianual 

da Companhia; 
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VIII. Desenvolver e implantar relatórios gerenciais relacionados à sua área; 

IX. Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas. 

 

 

Art. 48 Compete à Gerência de Engenharia: 

 

I. Gerenciar pessoas, processos, contratos, obras, projetos e serviços de engenharia, 

nas sedes administrativas e em suas instalações operacionais; 

II. Coordenar e acompanhar as visitas técnicas relacionadas aos projetos estratégicos 

da Companhia, nas sedes administrativas e em suas instalações operacionais; 

III. Gerenciar as atividades executadas pelas suas coordenadorias, reunindo as equipes 

com foco em alinhamento, engajamento e acompanhamento dos trabalhos; 

IV. Aprovar os memoriais descritivos, as especificações e procedimentos técnicos da 

gerência e coordenadorias, além de suas revisões; 

V. Aprovar os estudos de viabilidade técnica de novos projetos e de ligações de novos 

usuários; 

VI. Acompanhar os trâmites dos processos licitatórios de serviços e materiais de 

engenharia; 

VII. Gerenciar e fiscalizar contratos administrativos relacionados à sua área, 

confrontando o provisionado com o executado pelas empresas contratadas; 

VIII. Reportar aos Diretores, através de relatórios, a saúde físico-financeira de contratos; 

IX. Aprovar as soluções técnicas pertinentes às melhorias da infraestrutura da rede de 

distribuição da Companhia; 

X. Planejar, elaborar e realizar o orçamento da sua área integrado ao Plano Plurianual 

da Companhia; 

XI. Decidir sobre as soluções de mitigação dos impactos de interferências de outras 

concessionárias de serviços públicos ou privados na rede de gasodutos da 

Companhia; 

XII. Participar do Plano de Atendimento à Emergência (PAE) da Companhia; 

XIII. Negociar diretamente com as empresas contratadas assuntos estratégicos e 

complexos; 

XIV. Auditar obras e serviços de engenharia executados nas sedes administrativas e 

instalações operacionais da Companhia; 
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XV. Definir as prioridades de suas atividades com base nas diretrizes do Planejamento 

Estratégico e nas demandas da Gerência Comercial; 

XVI. Buscar relacionamento com instituições tecnológicas e entidades de fomento à 

pesquisa, priorizar e monitorar a execução dos projetos de P&D; 

XVII. Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados à 

sua área; 

XVIII. Monitorar o progresso das metas e objetivos da unidade/área/equipe/pessoas, por 

meio de indicadores disponíveis; 

XIX. Desenvolver e implantar relatórios gerenciais relacionados à sua área; 

XX. Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas. 

  

 

a) Da Coordenadoria de Obras: 

 

I. Coordenar as atividades relacionadas à execução e fiscalização das obras de 

interesse da Companhia, nas sedes administrativas e em suas instalações 

operacionais; 

II. Orientar e acompanhar as visitas técnicas às instalações operacionais da Companhia 

com empreiteiras para definições de atividades de campo; 

III. Aprovar os Boletins de Medição dos contratos relacionados às suas atividades; 

IV. Aprovar os memoriais descritivos, as especificações e os procedimentos técnicos da 

área e suas revisões; 

V. Aprovar os orçamentos necessários aos estudos de viabilidade técnica de novos 

projetos e de ligações de novos usuários; 

VI. Analisar e encaminhar os processos licitatórios de serviços e materiais de engenharia; 

VII. Gerenciar e fiscalizar contratos administrativos relacionados à sua área; 

VIII. Monitorar e controlar a realização dos contratos, confrontando o provisionado com o 

executado pela Contratada; 

IX. Reportar aos superiores, através de relatórios, a saúde físico-financeira de contratos; 

X. Participar de eventos como reuniões, seminários, cursos etc., visando à troca de 

experiências e divulgação de procedimentos, técnicas e normas da área de gás 

natural; 

XI. Liberar as autorizações de serviços para contratos; 
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XII. Participar das soluções técnicas, visando as melhorias da infraestrutura da rede de 

distribuição da Companhia; 

XIII. Auxiliar na elaboração do orçamento da Gerência de Engenharia e na integração com 

o Plano Plurianual da Companhia; 

XIV. Analisar e acompanhar os impactos de interferências de outras concessionárias de 

serviços públicos ou privados na rede de gasodutos da Companhia; 

XV. Participar do Plano de Atendimento à Emergência (PAE) da Companhia; 

XVI. Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados à 

sua área; 

XVII. Desenvolver e implantar relatórios gerenciais relacionados à sua área; 

XVIII. Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas. 

 

b) Da Coordenadoria de Projetos: 

 

I. Coordenar e acompanhar as atividades relacionadas à elaboração e fiscalização dos 

projetos de engenharia de interesse da Companhia, nas sedes administrativas e em 

suas instalações operacionais; 

II. Orientar e acompanhar as visitas técnicas às instalações operacionais da Companhia 

com empresas projetistas para definições de atividades de campo; 

III. Aprovar os Boletins de Medição dos contratos relacionados às suas atividades; 

IV. Aprovar os memoriais descritivos, as especificações e procedimentos técnicos da área 

e suas revisões; 

V. Aprovar os encaminhamentos e orçamentos necessários aos estudos de viabilidade 

técnica de novos projetos e de ligações de novos usuários; 

VI. Analisar e encaminhar os processos licitatórios de serviços e materiais de projetos; 

VII. Gerenciar e fiscalizar contratos administrativos relacionados à sua área; 

VIII. Reportar aos superiores, através de relatórios, a saúde físico-financeira de contratos; 

IX. Participar de eventos como reuniões, seminários, cursos etc., visando a troca de 

experiências e divulgação de procedimentos, técnicas e normas da área de gás 

natural; 

X. Liberar as autorizações de serviços para contratos; 

XI. Participar das soluções técnicas, visando as melhorias da infraestrutura da rede de 

distribuição da Companhia; 
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XII. Auxiliar na elaboração do orçamento da Gerência de Engenharia e na integração com 

o Plano Plurianual da Companhia; 

XIII. Analisar e acompanhar os impactos de interferências de outras concessionárias de 

serviços públicos ou privados na rede de gasodutos da Companhia; 

XIV. Coordenar e acompanhar as atividades de cadastro da infraestrutura de gasoduto no 

sistema Mapa Urbano Básico (MUB), informando sobre interferências com outras 

concessionárias; 

XV. Aprovar e acompanhar, em instalações operacionais, projetos de adequações em 

CRM’s e nas ETC’s; 

XVI. Realizar simulações de rede de gasodutos; 

XVII. Participar do Plano de Atendimento à Emergência (PAE) da Companhia; 

XVIII. Elaborar, manter atualizado e revisar as normas e os procedimentos relacionados à 

sua área; 

XIX. Monitorar o progresso das metas e objetivos da unidade/área/equipe/pessoas, por 

meio de indicadores disponíveis; 

XX. Planejar, elaborar e realizar o orçamento da sua área integrado ao Plano Plurianual 

da Companhia; 

XXI. Desenvolver e implantar relatórios gerenciais relacionados à sua área; 

XXII. Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas. 

 

TÍTULO IV – DOS EMPREGOS EM COMISSÃO DE GESTÃO 

 

Art. 49 São atribuições e responsabilidades genéricas dos ocupantes dos cargos de Assessor 

e Gerente, além do desempenho das atividades decorrentes das competências e atribuições 

da sua área: 

I. Assistir a gestão imediata em assuntos de sua área de atuação, e submeter os atos 

administrativos e regulamentares a sua apreciação; 

II. Realizar estudos técnicos que subsidiem o processo de elaboração, implementação, 

execução, monitoramento e avaliação de seus processos administrativos e 

planejamentos das suas áreas; 

III. Coordenar e controlar a execução das atividades inerentes a sua área de competência 

e propor normas e rotinas que maximizem os resultados pretendidos; 
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IV. Orientar e supervisionar o desenvolvimento de ações voltadas para a qualidade e 

produtividade na sua área de atuação; 

V. Liderar as equipes que são subordinadas a respectiva área; 

VI. Propor e monitorar as metas da sua área, bem como das coordenadorias a ela 

subordinadas; 

VII. Propor e monitorar a matriz de risco de todas as suas demandas; 

VIII. Buscar atingir as metas estabelecidas no Planejamento Estratégico da Companhia; 

IX. Elaborar e apresentar relatórios periódicos, ou quando solicitados, sobre as atividades 

da respectiva Gerência, Assessoria ou Secretaria Geral; 

X. Estimular o aumento da produtividade, a redução de custos, a elevação de padrão de 

qualidade dos serviços e produtos de sua área, bem como a adoção de mecanismos 

de avaliação de resultados; 

XI. Assegurar a manutenção da ordem na sua área de trabalho; 

XII. Orientar e promover a defesa dos interesses da Companhia em juízo e na esfera 

administrativa; 

XIII. Cumprir e fazer cumprir as políticas, diretrizes, normas e procedimentos técnicos, 

administrativos e financeiros adotados pela Companhia; 

XIV. Propor à sua respectiva Diretoria as medidas que julgar convenientes para melhor 

eficiência e aperfeiçoamento dos programas, projetos e atividades sobre sua 

responsabilidade; 

XV. Responder por sua área de gestão, tomando todas as decisões, dentro do seu limite 

de competência estabelecido por este Regimento, relativas ao cumprimento de todas 

as atribuições e competências da área com agilidade e eficácia, e sempre reportando 

ao seu superior hierárquico. 

 

Art. 50 São atribuições e responsabilidades genéricas dos ocupantes do cargo de 

Coordenador, além do desempenho das atividades decorrentes das competências da sua 

área: 

I. Assistir a gestão imediata em assuntos de sua área de atuação, e submeter os atos 

administrativos e regulamentares a sua apreciação; 

II. Realizar estudos técnicos que subsidiem o processo de elaboração, implementação, 

execução, monitoramento e avaliação de seus processos administrativos e 

planejamentos da sua área, se reportando sempre a sua gerência; 
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III. Coordenar e controlar a execução das atividades inerentes a sua área de competência 

e propor normas e rotinas que maximizem os resultados pretendidos, devidamente 

aprovados por seu gerente; 

IV. Orientar e supervisionar o desenvolvimento de ações voltadas para a qualidade e 

produtividade na sua área de atuação; 

V. Coordenar os empregados que são subordinados na execução de suas atividades 

diárias; 

VI. Elaborar relatórios mensais das atividades inerentes a sua coordenadoria, e 

submetendo à análise e aprovação de seu gerente; 

VII. Propor e monitorar as metas da sua área, prestando contas com o seu respectivo 

gerente; 

VIII. Propor e monitorar a matriz de risco de todas as suas demandas; 

IX. Cumprir e fazer cumprir as diretrizes, normas, procedimentos operacionais, técnicos, 

administrativos e financeiros adotados pela Companhia; 

X. Propor à Gerência as medidas que julgar convenientes para melhor eficiência e 

aperfeiçoamento dos programas, projetos e atividades sob sua responsabilidade; 

XI. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social, o Regulamento de Pessoal, o PECS, o 

Código de Conduta, as Políticas, enfim, todos os manuais e documentos normativos 

da Companhia; 

XII. Responder por sua coordenação, tomando todas as decisões, dentro do seu limite de 

competência estabelecido por este Regimento, relativas ao cumprimento de todas as 

atribuições e competências da área com agilidade e eficácia, e sempre reportando ao 

seu Gerente. 

 

Art. 51 São atribuições e responsabilidades específicas dos ocupantes dos cargos de 

Secretárias, além do desempenho das atividades decorrentes das competências da sua área: 

I. Dar assistência direta a Diretoria Executiva e aos demais Órgãos Societários da 

Companhia, realizando com eficiência e eficácia as atividades sob sua 

responsabilidade. 
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TÍTULO V – DOS EMPREGOS EM COMISSÃO, REMUNERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO 

 

Art. 52 Empregos em Comissão são aqueles destinados e ocupados pelos Gerentes, 

Assessores, Coordenadores e Secretárias, contemplados na Estrutura Organizacional 

constante neste Regimento Interno. 

 

Parágrafo único. Os Empregos em Comissão, lotados por Diretoria, estão listados no Anexo 

II.  

 

Art. 53 A eleição e a posse de ocupantes do cargo de Diretor dar-se-ão conforme definido 

nos Estatutos Sociais e legislação aplicável. 

 

Art. 54 Para provimento dos empregos em comissão, a designação deverá obedecer a 

critérios do diretor da área e obrigatoriamente ser possuidor de comprovado nível de 

escolaridade e capacidade técnica para o seu exercício, conforme perfil exigido para o cargo. 

 

Art. 55 Os Empregos em Comissão podem ser ocupados por empregados do quadro efetivo 

da Companhia ou por profissionais designados por livre provimento selecionados junto ao 

mercado de trabalho, observados os critérios definidos no PECS e para tal, a indicação será 

do Diretor da área e a nomeação aprovada pela Diretoria Executiva, exceto no caso do cargo 

de Coordenador de Auditoria Interna que será indicação pela Diretoria Executiva e aprovação 

pelo Conselho de Administração. 

 

Parágrafo Primeiro. Os Empregos em Comissão, por livre provimento poderão ser ocupados 

tanto por profissionais que ingressam na Companhia através de processo seletivo junto ao 

mercado de trabalho, ou por profissionais do quadro efetivo que ingressam na Companhia 

através de concurso público.    

 

Parágrafo Segundo. No caso de profissional designado para ocupar o Emprego em Comissão, 

por livre provimento, selecionado junto ao mercado de trabalho, isto é, que não são do quadro 

efetivo da companhia, não ingressaram através de concurso público, terão o seu Contrato de 
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Trabalho obrigatoriamente regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e todos 

farão jus a um mesmo teto salarial, composto somente pela verba “salário”. 

 

Parágrafo Terceiro. No caso de profissional designado para ocupar o Emprego em Comissão 

por livre provimento que tenha sido selecionado entre os ocupantes de Emprego Efetivo, isto 

é, que ingressou na Companhia através de concurso público, a regra salarial é definida pela 

base salarial, estabelecida no PECS, e um complemento salarial correspondente ao valor que 

falta para atingir o salário teto do cargo. 

 

Parágrafo Quarto. Os Empregados Efetivos que forem lotados em Empregos em Comissão, 

ocuparão necessariamente duas vagas, uma vaga de Emprego efetivo e outra vaga de 

Emprego em Comissão. 

 

Art. 56 As substituições dos titulares de Empregos em Comissão, nas faltas ou impedimentos 

eventuais dos respectivos titulares, far-se-ão através de designação formal do Diretor da área 

e aprovação formal da Diretoria Executiva. 

I. Entende-se como faltas e impedimentos eventuais as situações de férias, viagens, 

licenças e outros afastamentos por prazo superior a 05 (cinco) dias; 

II. Ao substituto do titular, será pago o valor da representação do titular substituído, 

proporcionalmente ao número de dias em que permanecer no seu exercício. 

 

Art. 57 Para substituição do cargo de Diretor, as formalizações serão efetuadas de acordo 

com o art. 20, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. 

 

TÍTULO VI – DO PESSOAL 

 

Art. 58. O Quadro Geral de Lotação de Pessoal da Companhia (Anexo III) é o documento 

onde está dimensionada a força de trabalho da organização, através da lista de cargos 

(vagas), cuja competência de aprovação é do Conselho de Administração, por proposição da 

Diretoria Executiva. 

 

Art. 59. O regime jurídico de contratação do pessoal da Companhia de Gás do Ceará é o 

previsto na CLT, observada a seguinte diretriz: 
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I. A admissão de pessoal para a Companhia dar-se-á através dos requisitos e 

procedimentos estabelecidas no Procedimento de Recrutamento & Seleção (GEREH 

002) da Companhia. 

 

Art. 60. A política de treinamento e desenvolvimento dos empregados obedecerá aos 

requisitos e procedimentos estabelecidos no Procedimento de Treinamento e 

Desenvolvimento (GEREH 001) da Companhia. 

 

Art. 61 Poderá conceder estágios a estudantes de nível superior e médio, de acordo com a 

lotação proposta no planejamento orçamentário e sob aprovação da Diretoria Executiva. 

 

TÍTULO VII – DOS EMPREGADOS EM GERAL 

 

Art. 62 São atribuições gerais dos empregados: 

I. Observar e cumprir as prescrições legais, normas e regulamentos da Companhia; 

II. Cumprir as ordens e determinações de seus superiores; 

III. Executar com zelo, presteza e dedicação, as tarefas que lhes forem confiadas, 

observando fielmente os prazos estabelecidos para a execução delas; 

IV. Formular sugestões, visando ao aperfeiçoamento e produtividade do trabalho; 

V. Procurar, cada vez mais, aperfeiçoar-se na aprendizagem, levando sugestões ao seu 

gestor imediato para a melhoria contínua das tarefas que estão sob sua 

responsabilidade. 

 

Art. 63 Os empregados serão responsáveis pelos projetos, equipamentos, documentos e 

veículos, que estiverem sob sua responsabilidade, ficando vedada a sua utilização para outros 

fins que não sejam os da Companhia. 

 

TÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 64 Além do estabelecido no Estatuto Social e neste Regimento Interno, as atividades a 

serem desenvolvidas deverão observar as Resoluções dos Conselhos de Administração e 

Fiscal, bem como as diretrizes, normas e instruções da Diretoria Executiva. 
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Art. 65 A contratação de pessoal estará sujeita à existência de vaga no Quadro de Pessoal 

da Companhia, observando-se os respectivos empregos, definidos no PECS. 

 

Art. 66 A estrutura organizacional será ajustada às necessidades de expansão, ou redução, 

das atividades da Companhia, mediante proposta da Diretoria Executiva para apreciação e 

aprovação do Conselho de Administração, observadas a legislação e as normas vigentes 

sobre o assunto. 

 

Art. 67 Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pelo Conselho de 

Administração. 

 

Art. 68 Este Regimento Interno, aprovado pelo Conselho de Administração, na forma que 

estabelece o inciso X, do artigo 15, do Estatuto Social, entrará em vigor na data de sua 

aprovação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Art. 69 Toda e qualquer alteração deste Regimento Interno deverá ser aprovada pelo 

Conselho de Administração, mediante proposta encaminhada pela Diretoria Executiva. 

 

. 
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REGISTROS 

 

Identificação Armazenamento 
Tempo de Guarda 

GEREH Arquivo Morto  

Regimento Interno Meio Eletrônico Enquanto estiver válido Indeterminado 

 

 

Versão Data 

Aprovação  

Histórico Aprovação 

00 21/06/2018 Elaboração 168ª Reunião do CONAD 

01 27/01/2020 Revisão 199ª Reunião do CONAD 

 

 

ANEXOS 

 

I -  Organograma; 

II -  Lista de Empregos em Comissão; 

III -  Quadro Geral de Lotação de Pessoal. 
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ANEXO I – ORGANOGRAMA 
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ANEXO II – LISTA DE EMPREGOS EM COMISSÃO 
 
 

CARGO FUNÇÃO DP DTC DAF TOTAL 

Assessoria Assessoria da Diretoria  01 01 01 03 

Gerência 

Contabilidade   01 01 

Administrativa   01 01 

Financeira   01 01 

Recursos Humanos    01 01 

Tecnologia da 
Informação  

  01 01 

Jurídica 01   01 

Planejamento  01   01 

Licitações, Contratos e 
Suprimentos  

01   01 

Comunicação e 
Marketing  

01   01 

Qualidade, Segurança e 
Medicina do Trabalho  

01   01 

Operação e Manutenção   01  01 

Comercial   01  01 

Engenharia   01  01 

Coordenação 

Regulação e Tarifas   01 01 

Gestão de Risco e 
Conformidade 

01   01 

Suprimentos  01   01 

Licitações e Contratos 01   01 

O&M I   01  01 

O&M II  01  01 

Grandes Clientes   01  01 

Projetos   01  01 

Obras   01  01 

Auditoria Interna  01   01 

Secretaria 
Geral 01   01 

Diretoria Executiva  01   01 

TOTAL   12 09 07 28 
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ANEXO III – QUADRO GERAL DE LOTAÇÃO DE PESSOAL 
 

CARGO FUNÇÃO DP DTC DAF TOTAL 

Diretoria Diretor 01 01 01 03 

Assessoria Assessoria da Diretoria  01 01 01 03 

Gerência 

Contabilidade   01 01 

Administrativa   01 01 

Financeira   01 01 

Recursos Humanos    01 01 

Tecnologia da Informação    01 01 

Jurídica 01   01 

Planejamento  01   01 

Licitações, Contratos e 
Suprimentos  

01   01 

Comunicação e Marketing  01   01 

Qualidade, Segurança e 
Medicina do Trabalho  

01   01 

Operação e Manutenção   01  01 

Comercial   01  01 

Engenharia   01  01 

Coordenação 

Regulação e Tarifas   01 01 

Gestão de Risco e 
Conformidade 

01   01 

Suprimentos  01   01 

Licitações e Contratos 01   01 

O&M I   01  01 

O&M II  01  01 

Grandes Clientes   01  01 

Projetos   01  01 

Obras   01  01 

Auditoria Interna  01   01 

Secretaria 
Geral 01   01 

Executiva  01   01 

Efetivos 

Analista de 
Gestão/Administrador 

04 02 03 09 

Analista de 
Gestão/Economista 

01   01 

Analista de 
Gestão/Advogado 

01   01 

Analista Gestão Contador   04 04 

Analista Técnico/Sistemas   03 03 

Analista 
Técnico/Engenheiro 

01 07  08 

Analista Técnico/SMS 01   01 

Assist. Técnico 
Administrativo 

03 02 04 09 

Assist. Técnico/Comercial  02  02 

Assist. Tec./Tec. da 
Informação 

02   02 

Assist. Tec. em 
Programação 

02   02 

Assist. Tec., Mec., Edif., 
Des. 

 20  20 

Assistente Operacional  02  02 

Assistente Administrativo 03  02 05 

Total  31 45 24 100 

 


