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1. OBJETIVO
Este REGIMENTO INTERNO tem por finalidade definir as atribuições dos órgãos que compõem a
estrutura organizacional da POTIGÁS, estabelecer os princípios gerais de delegação e
exercício de autoridade e a sistematização do processo decisório.
2. DEFINIÇÕES
As expressões grafadas em VERSALETE (CAIXA ALTA), seja no singular ou no plural, terão as
seguintes definições que lhes são atribuídas neste REGIMENTO INTERNO:


ADMINISTRAÇÃO: compreende CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO e DIRETORIA EXECUTIVA DA
POTIGÁS.



CARGOS EM COMISSÃO: cargos considerados de estrita confiança da COMPANHIA, instituídos para
o exercício em nível de gerência ou assessoramento, com criação aprovada pelo CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO.



CARGO EFETIVO: cargos ocupados por EMPREGADOS admitidos por meio de concurso
público.



CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE: documento que reúne os princípios éticos que
devem nortear a conduta daqueles que compõem a POTIGÁS.



COMITÊS ESTATUTÁRIOS: compreendem o Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê
Estatutário de Elegibilidade.



COMPANHIA, POTIGÁS: COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS.



DIRETORIA EXECUTIVA: compreende o colegiado diretor da POTIGÁS, formado por
Diretor Presidente, Diretor Técnico e Comercial e Diretor Administrativo e Financeiro.



EMPREGADO, COLABORADOR: toda pessoa física que presta serviços de natureza não
eventual à POTIGÁS, por meio de contrato de trabalho, sob a dependência desta e
mediante pagamento de salário.



ESTATUTO SOCIAL: Estatuto Social da POTIGÁS aprovado pela Assembleia de
Acionistas da COMPANHIA.



PARTE RELACIONADA: Entidades, físicas ou jurídicas, com as quais a POTIGÁS tenha
possibilidade de contratar, no sentido amplo deste termo, em condições que não sejam
as de comutatividade e independência que caracterizam as transações com terceiros
alheios à COMPANHIA, ao seu controle gerencial ou a qualquer outra área de influência.



PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS (PCCS): documento aprovado pelo
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA POTIGÁS com as diretrizes da POTIGÁS para
questões relacionadas a cargos, salários e promoções.
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PLANO DE NEGÓCIOS: documento aprovado pelo Conselho de Administração da
POTIGÁS que resume as diretrizes estratégicas da COMPANHIA para cinco anos.



PLANO ORÇAMENTÁRIO PLURIANUAL (PPA): documento aprovado pelo Conselho de
Administração da POTIGÁS juntamente com o PLANO DE NEGÓCIOS, no qual estão
detalhadas as projeções financeiras de receitas, custos, despesas e investimentos para
alcance dos objetivos definidos no Plano de Negócios.



REGIMENTO INTERNO: documento aprovado pelo CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO com as
diretrizes básicas de ação da POTIGÁS, princípios gerais de delegação e exercício de
autoridade, descrição das competências, as atribuições dos órgãos componentes da
Estrutura Organizacional e sistematização do processo decisório.



QUADRO GERAL DE LOTAÇÃO DE PESSOAL: quadro contendo o quantitativo de todos os
cargos da Companhia, distribuídos por Diretoria.

3. APLICAÇÃO
3.1. As diretrizes estabelecidas neste REGIMENTO INTERNO deverão ser observadas por todas
as áreas da COMPANHIA.
3.2. Este documento é aplicável a todos os profissionais da POTIGÁS e será revisto e
atualizado periodicamente pela Gerência de Recursos Humanos de acordo com a necessidade
ou recomendação da ADMINISTRAÇÃO.
4. COMPETÊNCIAS
4.1. Conselho de Administração da POTIGÁS
a) Compete ao Conselho de Administração aprovar este REGIMENTO INTERNO;
4.2. Diretoria Executiva, Gestores e Empregados da POTIGÁS
a) Compete à DIRETORIA EXECUTIVA da COMPANHIA a implementação do presente
REGIMENTO INTERNO;
b) Compete à Gerência de Recursos Humanos manter este documento atualizado;
c) Compete à DIRETORIA EXECUTIVA e aos Gestores da COMPANHIA zelar pelo cumprimento
deste REGIMENTO INTERNO.
d) Compete a todos os EMPREGADOS da COMPANHIA observar os princípios e
procedimentos estabelecidos neste documento.
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5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA







Lei 6.404/1976
Lei 13.303/2016
Consolidação das Leis do Trabalho
Código de Conduta e Integridade da POTIGÁS
ESTATUTO SOCIAL da POTIGÁS
Política de Ouvidoria da POTIGÁS

6. DESCRIÇÃO
TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I - DAS DIRETRIZES BÁSICAS DE AÇÃO
Art. 1º. O REGIMENTO INTERNO DA COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS – POTIGÁS, tendo como base
os requisitos legais e o ESTATUTO SOCIAL da Companhia, disciplina o funcionamento e as
atribuições dos órgãos que compõem sua Estrutura Organizacional, os princípios de delegação
e exercício da autoridade e as linhas gerais do processo decisório, de forma a contribuir para o
alcance de um nível de desempenho que leve a COMPANHIA a exercer plenamente sua missão
organizacional e seus objetivos estratégicos.
Parágrafo Único - As diretrizes básicas de ação da POTIGÁS serão norteadas pelos princípios
a seguir relacionados, cuja execução deve constituir meta prioritária da COMPANHIA:
I. Planejamento, acompanhamento, avaliação e controle, visando aferir os resultados
obtidos para a formulação de ações corretivas aplicáveis aos desvios verificados;
II. Equilíbrio de seus sistemas, consolidando o funcionamento e inter-relacionamento
entre as unidades organizacionais, mantendo a compatibilidade dos mesmos com o
ambiente externo;
III. Aprimoramento técnico e adequada qualificação da mão-de-obra empregada em suas
atividades;
IV. Aumento da produtividade, mediante aplicação de técnicas adequadas que promovam
a racionalização das atividades empresariais.
V. Compromisso com Responsabilidade Social e Ambiental.

CAPÍTULO II - DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE DELEGAÇÃO E EXERCÍCIO DE
AUTORIDADE
Art. 2º. O Diretor Presidente, bem como os demais Diretores deverão permanecer, tanto quanto
possível, livres de funções meramente executivas, da prática dos atos relativos à mecânica
administrativa ou que se refiram a simples aplicação de normas estabelecidas.
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Art. 3º. O encaminhamento de documentos e outros expedientes aos Diretores dar-se-á:
I. Quando a decisão for de sua competência;
II. Quando incidir no campo de relações da POTIGÁS com entidades externas;
III. Para cumprimento das atribuições Estatutárias e Legais.
Art. 4º. Com a finalidade de acelerar a tramitação administrativa, serão observados os
seguintes princípios nas rotinas de trabalho:
I. As gerências situadas na base da organização deverão receber a maior soma possível
de competências decisórias, particularmente em relação aos assuntos rotineiros;
II. A autoridade competente para proferir a decisão ou ordenar a ação deverá ser a que
se encontra no ponto mais próximo àquele em que o processo relativo a um determinado
assunto se completa;
III. A autoridade competente não poderá se omitir de decidir sobre assuntos de sua
alçada, protelando, por qualquer forma, seu pronunciamento ou encaminhando o caso à
consideração superior ou de outra autoridade.
Art. 5º. Todos os documentos que impliquem em obrigação da COMPANHIA perante terceiros
serão assinados, obrigatoriamente, pelo Diretor Presidente conjuntamente com outro Diretor,
sendo este, necessariamente o Diretor da área responsável pelo assunto pertinente à obrigação
assumida.
CAPÍTULO III – DO PROCESSO DECISÓRIO
Art. 6º. As decisões de Diretoria são sempre tomadas de forma colegiada, em reunião de
Diretoria, cuja forma de convocação, instalação e deliberação estão definidas no ESTATUTO
SOCIAL da COMPANHIA.
Parágrafo Primeiro - As reuniões de Diretoria devem acontecer em periodicidade suficiente
para proporcionar e garantir o correto andamento da atividade empresarial da COMPANHIA e
preferencialmente duas vezes por mês.
Parágrafo Segundo - Para cada reunião deve ser lavrada a respectiva ata que após assinada
pelos três Diretores será encaminhada para os devidos registros e arquivos da COMPANHIA.
Parágrafo Terceiro - Para as deliberações nas reuniões de Diretoria os assuntos a serem
deliberados serão encaminhados na forma de Proposição à Diretoria assinada pelo Diretor
proponente e receberá um número sequencial, constando os itens a seguir:
I. Histórico: onde é descrito o assunto de forma cronológica dos fatos;
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II. Justificativa: onde se descrevem as razões para aquele tema ser deliberado, bem como
a sua importância para a COMPANHIA;
III. Proposição: onde é descrita a proposta para deliberação;
IV. Anexos: onde se anexam os documentos pertinentes e de suporte à proposição.
Parágrafo Quarto - Caso o assunto necessite ir à deliberação do Conselho de Administração,
após a aprovação da Diretoria, será elaborada uma nova proposição da DIRETORIA EXECUTIVA
ao Conselho, na mesma forma de apresentação descrita acima, mas com numeração
sequencial própria e assinada pelos três Diretores.
CAPÍTULO IV – DOS DOCUMENTOS DE PROCESSOS
Art. 7º. Os processos, atividades, decisões e ações administrativas internas e externas estão
subordinados às normas da COMPANHIA, descritas nos manuais e procedimentos aprovados
pelas instâncias competentes
Art. 8º. Os documentos de processos: Manuais de Gestão, Procedimentos Gerenciais,
Procedimentos Operacionais, Instruções de Trabalho e Especificações Técnicas, devem ser
elaborados conforme padrão da COMPANHIA, devem conter fluxograma de processo quando
viável e devem ser periodicamente revisados.
Parágrafo Primeiro - Nos procedimentos definidos no caput deste artigo devem estar
caracterizados: (i) objetivo do documento; (ii) definições; (iii) aplicação do documento; (iv) os
responsáveis pela condução do processo, por sua elaboração, revisão e aprovação, garantido
assim a sua rastreabilidade; (v) documentos de referência e (vi) descrição das etapas de
execução das atividades, sempre que possível também representados por fluxogramas.
Parágrafo Segundo - Os documentos de processos devem ser aprovados, comunicados e
disponibilizados para consulta das partes interessadas.

CAPÍTULO V – DOS PRINCÍPIOS DE CONDUTA ÉTICA EMPRESARIAL
Art. 9º. A ética nos negócios é um valor para a COMPANHIA e os comportamentos esperados
por todos os que se relacionam com a POTIGÁS estão consolidados em seu CÓDIGO DE
CONDUTA E INTEGRIDADE, aprovado pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Único - Deve ser dada ampla divulgação ao CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE,
abrangendo os diferentes públicos que mantem relacionamento com a POTIGÁS: empregados,
diretores, conselheiros de administração e fiscal, membros do comitê de auditoria estatutária,
estagiários, aprendizes, terceirizados, fornecedores e contratadas.
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CAPÍTULO VI - DA SUBORDINAÇÃO E INTER-RELACIONAMENTO DOS ÓRGÃOS
Art.10. A subordinação hierárquica consiste na autoridade atribuída aos níveis de
gerenciamento existentes nas unidades organizacionais e é estruturada para alcançar os níveis
que operacionalizam as atividades, mantido o princípio da unidade de comando, com as
seguintes características:
I. A gerência imediata é fonte exclusiva de autoridade;
II. As determinações seguem pela via hierárquica;
III. Cada COLABORADOR recebe determinações de um superior hierárquico.
Art.11. A subordinação funcional define-se pela função de assessoramento, de
aconselhamento e de orientação com base em procedimentos próprios às áreas operacionais.
TÍTULO II – DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art.12. A estrutura organizacional da POTIGÁS, estabelecida no seu ESTATUTO SOCIAL e
complementada neste REGIMENTO INTERNO, compreende os seguintes Órgãos e Unidades de
níveis distintos, a saber:
I. Órgãos Colegiados de Administração Superior
a) Assembleia Geral (AG)
b) Conselho de Administração (CA)
II. Órgão Colegiado de Direção
a) DIRETORIA EXECUTIVA (DIREX)
III. Órgãos Colegiados de Fiscalização e Suporte
a) Conselho Fiscal (CF)
b) Comitê de Auditoria Estatutária (CAE)
c) Comitê Estatutário de Elegibilidade (CEE)
IV. Órgãos Executivos Auxiliares
a) Vinculado ao Conselho de Administração
 Auditoria Interna (AI)
b) Vinculados à Diretoria Executiva
 Assessoria de Planejamento, Gestão de Riscos e Conformidade (ASPRC)
 Assessoria de Governança Corporativa (ASGC)
c) Vinculados a Diretoria Presidência
 Assessoria da Presidência (ASPRE)
 Assessoria Jurídica (ASJUR)
 Assessoria de Comunicação e Marketing (ASCOM)
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 Assessoria de Assuntos Institucionais e Regulatórios (ASAIR)
d) Vinculados à Diretoria Técnica e Comercial
 Gerência Técnica (GTEC)
 Gerência Comercial (GCOM)
 Gerência de Operação e Manutenção (GO&M)
 Gerência de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde (GQSMS)
 Gerência da Filial de Mossoró (GMOS)
e) Vinculados à Diretoria Administrativa e Financeira
 Gerência Administrativa e de Suprimentos (GSUP)
 Gerência de Recursos Humanos (GRH)
 Gerência de Tecnologia da Informação (GTI)
 Gerência de Contabilidade (GCONT)
 Gerência Financeira (GFIN)
Art.13. O Organograma da POTIGÁS encontra-se no Anexo I deste REGIMENTO INTERNO.
TÍTULO III – DA COMPETÊNCIA E DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS
CAPÍTULO I - DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Art.14. As competências e atribuições da Assembleia Geral e do Conselho de Administração
estão definidas na Lei das Sociedades Anônimas e demais legislações aplicáveis, no ESTATUTO
SOCIAL e no que couber neste REGIMENTO INTERNO.
CAPÍTULO II - DO ÓRGÃO COLEGIADO DE DIREÇÃO
Art.15. As competências e atribuições da DIRETORIA EXECUTIVA estão definidas na Lei das
Sociedades Anônimas e demais legislações aplicáveis, no ESTATUTO SOCIAL e no que couber,
neste REGIMENTO INTERNO.
CAPÍTULO III - DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DE FISCALIZAÇÃO E SUPORTE
Art.16. As competências e atribuições do Conselho Fiscal estão definidas na Lei das
Sociedades Anônimas e demais legislações aplicáveis, no ESTATUTO SOCIAL e no que couber
neste REGIMENTO INTERNO.
Art.17. As competências e atribuições do Comitê de Auditoria Estatutária estão definidas na
Lei 13.303/16, no ESTATUTO SOCIAL e no REGIMENTO INTERNO do Comitê de Auditoria
Estatutária.
Art 18. As competências e atribuições do Comitê Estatutário de Elegibilidade estão definidas
na Lei 13.303/16, no ESTATUTO SOCIAL e no REGIMENTO INTERNO do Comitê Estatutário de
Elegibilidade.
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CAPÍTULO IV - DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS AUXILIARES
SEÇÃO I – DO ÓRGÃO VINCULADO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Art.19. Auditoria Interna é um órgão vinculado ao Conselho de Administração, respondendo
subsidiariamente às recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário reportando-se à
Diretoria da Presidência para assuntos administrativos. Compete à Auditoria Interna:
I. Elaborar e submeter para aprovação do Conselho de Administração e do Comitê de
Auditoria Estatutário o Plano Anual de Auditoria – PAA, tomando como base a avaliação
dos riscos inerentes aos processos e sistemas;
II. Executar auditorias em processos, serviços e produtos da COMPANHIA, em articulação
com as demais áreas;
III. Apresentar previamente os resultados dos trabalhos realizados aos responsáveis
pelos processos analisados durante as auditorias, alinhando as informações e possíveis
dúvidas, antes da emissão do relatório final da auditoria;
IV. Fiscalizar o cumprimento das normas e procedimentos estabelecidos pelos
administradores;
V. Aferir a efetividade do gerenciamento de riscos e dos processos de governança;
VI. Garantir a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, registro e
divulgação de informações relevantes pela COMPANHIA;
VII. Assegurar que as contingências ativas e passivas relevantes sejam identificadas e
levadas a conhecimento da ADMINISTRAÇÃO;
VIII. Diagnosticar e emitir relatórios e pareceres técnicos, relacionados a assuntos ligados
à sua competência, visando subsidiar a tomada de decisão da ADMINISTRAÇÃO e o
cumprimento legal;
IX. Avaliar e monitorar, em conjunto com o Comitê de Auditoria Estatuário, a adequação
das transações com PARTES RELACIONADAS;
X. Avaliar, implementar e monitorar recomendações derivadas de trabalhos de auditoria,
visando o aperfeiçoamento do controle interno, verificando seus resultados sob os
aspectos da eficiência, eficácia e economicidade, propondo medidas preventivas e/ou
corretivas para os desvios detectados;
XI. Orientar, supervisionar e revisar os trabalhos de especialistas, requisitando, se
necessário apoio de profissionais de outras áreas da COMPANHIA, quando membros de
sua equipe não possuírem conhecimento ou capacitação técnica para realização de
avaliação ou análise de assuntos específicos ou de caráter singular;
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XII. Avaliar a integridade e a confiabilidade de informações e registros de natureza
administrativa, financeira, contábil e operacional, bem como a integridade dos ativos
físicos da COMPANHIA;
XIII. Manter-se permanentemente atualizado a fim de orientar a ADMINISTRAÇÃO e demais
áreas quanto à aplicação de documentos regulamentadores e exigências de órgãos de
fiscalização externa;
XIV. Apresentar os resultados dos trabalhos desenvolvidos pela Auditoria Interna ao
Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria Estatutária;
XV. Desenvolver as atividades inerentes à Ouvidoria e canal de denúncias, nos termos
da Política de Ouvidoria da POTIGÁS.
SEÇÃO II – DOS ÓRGÃOS VINCULADOS À DIRETORIA EXECUTIVA
Art.20. Compete à Assessoria de Planejamento, Gestão de Riscos e Conformidade:
I. Estruturar, em conjunto com as demais áreas, o planejamento estratégico da
COMPANHIA, estabelecendo política, parâmetros e indicadores para seu
acompanhamento;
II. Elaborar, acompanhar a execução e atualizar periodicamente o PLANO DE NEGÓCIOS
da COMPANHIA e o correspondente PLANO ORÇAMENTÁRIO PLURIANUAL (PPA), buscando
disponibilizar sempre a visão mais atualizada dos cenários;
III. Assessorar a DIRETORIA EXECUTIVA no processo de tomada de decisão, por meio de
estudos técnicos de viabilidade econômica de investimentos, análise de cenários,
tendências econômicas, benchmarking, competitividade, relacionadas ao segmento de
atuação da COMPANHIA;
IV. Propor, em conjunto com a área comercial, as políticas tarifárias da COMPANHIA,
visando equilibrar os ganhos de margem, competitividade e posicionamento estratégico;
V. Elaborar pleitos tarifários e de margem, a serem apresentados ao órgão regulador, a
fim de atender aos requisitos tributários e regulatórios do contrato de concessão e à
rentabilidade do negócio;
VI. Assessorar a Diretoria e demais áreas na articulação entre agência reguladora e
órgãos relacionados ao planejamento, viabilizando o atendimento de assuntos de
interesse da COMPANHIA;
VII. Propor políticas de conformidade e gerenciamento de riscos para a COMPANHIA, as
quais deverão ser periodicamente revisadas e aprovadas pelo Conselho de
Administração, e comunicá-las a todos da POTIGÁS;
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VIII. Verificar a aderência da estrutura organizacional e dos processos, produtos e
serviços da COMPANHIA às leis, normativos, políticas e diretrizes internas e demais
regulamentos aplicáveis, em conjunto com as áreas pertinentes;
IX. Verificar a aplicação adequada do princípio da segregação de funções, de forma que
seja evitada a ocorrência de conflitos de interesse e fraudes;
X. Verificar o cumprimento do CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE e em conjunto com a
Gerência de Recursos Humanos e a Assessoria de Governança Corporativa, promover
treinamentos periódicos aos empregados e administradores da COMPANHIA sobre o tema;
XI. Coordenar os processos de identificação, classificação e avaliação dos riscos a que
estão sujeitos a COMPANHIA;
XII. 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;
XIII. Propor, juntamente com as áreas, planos de contingência para os principais riscos
dos processos de trabalho da organização;
XIV. Elaborar relatórios de suas atividades de acordo com a periodicidade estabelecida,
submetendo-os às áreas pertinentes;
XV. Disseminar a importância da Integridade e da Gestão de Riscos, bem como a
responsabilidade de cada área da COMPANHIA nestes aspectos;
XVI. Promover, em conjunto com a Gerência de Recursos Humanos, programas de
capacitação sobre gestão de riscos, que propiciem a efetividade do compliance e o
alcance dos objetivos, junto a todos os públicos de interesse.
Art.21. Compete à Assessoria de Governança Corporativa
I. Coordenar as atividades relativas a Governança Corporativa da COMPANHIA;
II. Atender às demandas da Assembleia Geral de Acionistas, dos Conselhos de
Administração e Fiscal e dos COMITÊS ESTATUTÁRIOS, intermediando as relações destes
com a DIRETORIA EXECUTIVA e os demais órgãos da COMPANHIA;
III. Preparar convocações, e distribui-las previamente, juntamente com as informações e
documentos necessários, para as Assembleias de Acionistas e reuniões do Conselho de
Administração, do Conselho Fiscal e da DIRETORIA EXECUTIVA;
IV. Coordenar junto às áreas a coleta e organização dos documentos de suporte às
reuniões a serem encaminhados para Conselho de Administração, Conselho Fiscal,
Assembleia Geral de Acionistas e COMITÊS ESTATUTÁRIOS;
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V. Acompanhar as reuniões e proceder os registros em atas das Assembleias Geral de
Acionistas, reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal, da Diretoria Executiva e
dos COMITÊS ESTATUTÁRIOS, quando solicitada;
VI. Coordenar a elaboração, organização, manutenção e atualização dos documentos
societários da COMPANHIA;
VII. Elaborar e manter organizadas as atas das reuniões dos órgãos colegiados de
administração (Assembleia Geral de Acionistas, Conselho de Administração, Conselho
Fiscal e Diretoria Executiva) providenciando os registros na Junta Comercial e
publicações que se façam necessárias;
VIII. Monitorar a atualização periódica dos Manuais de Gestão e Procedimentos
Gerenciais da COMPANHIA, em conformidade com prazo aprovado em Diretoria Executiva
e/ou Conselho de Administração;
IX. Promover a cultura da transparência e accountability por meio da divulgação proativa
de informações da governança corporativa, de forma consistente em todos os níveis
institucionais, utilizando-se especialmente dos meios de tecnologia da informação, para
atendimento das obrigações legais;
X. Acompanhar a implementação das decisões decorrentes de deliberações da
Assembleia Geral de Acionistas, dos Conselhos de Administração e Fiscal, e da
DIRETORIA EXECUTIVA, bem como dos COMITÊS ESTATUTÁRIOS;
XI. Coordenar diagnósticos de gestão, a fim de identificar oportunidades de melhorias
para a governança da COMPANHIA;
XII. Apoiar a Assessoria de Planejamento, Conformidade e Gestão de Riscos na
proposição de políticas de conformidade para a COMPANHIA;
XIII. Apoiar a Assessoria de Planejamento, Conformidade e Gestão de Riscos na
verificação da aderência da Governança Corporativa às leis, normativos, políticas e
diretrizes internas e demais regulamentos aplicáveis;
XIV. Promover, em conjunto com a Gerência de Recursos Humanos, treinamentos da
área de governança previstos pela legislação aos empregados e administradores da
COMPANHIA.
SEÇÃO III - DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS VINCULADOS À PRESIDÊNCIA
Art.22. Compete à Assessoria da Presidência
I. Assessorar a Presidência no planejamento e execução das atividades relativas à área;
II. Analisar a conformidade dos processos administrativos e contratações submetidos à
deliberação do Diretor Presidente, afim de subsidiá-lo em suas decisões;
Página 14 de 51

REGIMENTO INTERNO

Identificação
MG-002-01-0

III. Acompanhar processos internos e demandas direcionadas à Presidência, a fim de
manter o Diretor Presidente informado;
IV. Assessorar a Diretoria do Presidente no planejamento anual e plurianual de
investimentos da COMPANHIA, realizando o acompanhamento dos indicadores
estabelecidos;
V. Assessorar a Diretoria do Presidente na elaboração dos planos de atividades e metas
da COMPANHIA;
VI. Realizar o acompanhamento dos projetos desenvolvidos na COMPANHIA, consolidando
informações, indicadores, visando subsidiar a tomada de decisão;
VII. Assegurar o cumprimento das políticas internas, manuais e instrumentos normativos
que regem a COMPANHIA;
VIII. Elaborar relatórios dos trabalhos desenvolvidos, informando ao Diretor Presidente o
status dos projetos atuais e de suas atividades;
IX. Participar, quando designado pelo Diretor Presidente, de comissões e grupos de
trabalho para desenvolvimento de projetos da COMPANHIA;
X. Apoiar a formulação e acompanhar projetos institucionais da Companhia,
desenvolvidos com instituições de ensino, pesquisa, associações de classe e outras
entidades;
XI. Assessorar e representar o Diretor Presidente em audiências, reuniões com órgãos
públicos e eventos, quando assim requisitado.

Art.23. Compete à Assessoria Jurídica:
I. Assessorar a COMPANHIA em seus aspectos legais e fiscais;
II. Conduzir, defender e acompanhar demandas judiciais que envolvam a COMPANHIA,
junto às esferas Federal, Estadual e Municipal, autarquias e órgãos de controle;
III. Representar a Companhia, mediante procuração, perante órgãos do Poder Judiciário,
em todas as instâncias, e no patrocínio das causas que lhe forem distribuídas ou
indicadas;
IV. Orientar e recomendar preventivamente à DIRETORIA EXECUTIVA e às demais áreas da
COMPANHIA quanto aos aspectos jurídicos a serem considerados em suas respectivas
atividades;
V. Emitir pareceres nos processos que demandem a opinião jurídica para atendimento a
requisitos legais e/ou suporte à tomada de decisão;
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VI. Elaborar convênios, contratos e/ou instrumentos similares que resultem em
obrigações, responsabilidades ou direitos da Companhia;
VII. Apoiar a Gerência de Recursos Humanos e o preposto da COMPANHIA em questões
trabalhistas;
VIII. Apoiar a Gerência Financeira na realização de cobranças administrativas ou
judiciais;
IX. Elaborar relatórios periódicos sobre os processos judiciais nos quais a COMPANHIA é
parte, com vistas à atualização do status dos processos e à classificação de êxito da
COMPANHIA nos mesmos;
X. Realizar estudos e recomendações sobre aspectos jurídicos de litígios internos,
inclusive aqueles decorrentes de divergência de opiniões ou de ações entre profissionais
da COMPANHIA;
XI. Assessorar a Diretoria Executiva em matéria atinente à sua área de atuação, seja no
âmbito das relações internas ou externas da COMPANHIA.
Art.24. Compete à Assessoria de Comunicação e Marketing:
I. Elaborar e executar o Plano de Comunicação e Marketing da COMPANHIA, aprovado
pela DIRETORIA EXECUTIVA;
II. Formular estratégias de relacionamento e comunicação da COMPANHIA junto aos seus
diferentes públicos de interesse, objetivando a melhoria continua das relações com os
agentes da sociedade;
III. Manter canais de comunicação com os veículos de mídia e imprensa, para a
consolidação da imagem e credibilidade institucional da COMPANHIA;
IV. Monitorar notícias veiculadas sobre a POTIGÁS, empresas concorrentes, notícias
governamentais sobre o setor e sobre a área de cobertura da COMPANHIA;
V. Monitorar e medir as interações da sociedade com a POTIGÁS nas redes sociais e na
internet, visando assegurar a veracidade das informações veiculadas;
VI. Desenvolver e divulgar clipping diário e/ou outros materiais informativos, visando
manter as áreas informadas sobre a atuação da COMPANHIA;
VII. Realizar a gestão da marca (branding) visando uniformidade da identificação, o
correto uso da marca e da identidade visual para a construção e fortalecimento da
imagem da COMPANHIA;
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VIII. Coordenar o planejamento e execução da criação, produção e controle de layouts,
artes-finais de impressos, stands, displays, a fim de assegurar o adequado uso da marca
POTIGÁS;
IX. Formular e implementar, em conjunto com a Gerência Comercial, estratégias de
comunicação comercial, campanhas publicitárias, ações de marketing, e participação da
COMPANHIA em feiras e eventos;
X. Manter atualizado o website, redes sociais da COMPANHIA e Política de porta-vozes,
para o aprimoramento do conteúdo;
XI. Desenvolver e promover programas de responsabilidade social e os processos
relativos a concessão de patrocínios envolvendo parceiros, usuários e áreas de
desenvolvimento, visando o cumprimento da política da COMPANHIA;
XII. 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;
XIII. Atuar nas ações de endomarketing, juntamente com a Gerencia de Recursos
Humanos, propondo ações e produzindo conteúdo de comunicação interna.
Art.25. Compete à Assessoria de Assuntos Institucionais e Regulatórios:
I. Conduzir a articulação com stakeholders, órgãos de controle, instituições
governamentais, conselhos de classes, agentes da cadeia de petróleo e gás, federações
e associações no tocante a matérias de interesse da COMPANHIA;
II. Monitorar os processos de interesse da COMPANHIA em tramitação nos órgãos públicos
das esferas Federal, Estadual e Municipal a fim de fornecer atualizações periódicas sobre
tais processos à DIRETORIA EXECUTIVA;
III. Coordenar e elaborar, em conjunto com as áreas pertinentes, respostas aos
requerimentos de órgãos de controle, ambientais e outras instituições externas;
IV. Assessorar e representar os diretores em audiências públicas, reuniões com órgãos
públicos, entidades e eventos, quando assim requisitado;
V. Realizar estudos, pareceres e notas técnicas sobre políticas públicas, normativos
regulatórios e legislação de interesse da COMPANHIA, de modo a subsidiar a tomada de
decisão e avaliação de oportunidades;
VI. Monitorar continuamente a legislação, marcos regulatórios, projetos de lei e
regulamentos que afetem o negócio da POTIGÁS, direta ou indiretamente;
VII. Coordenar a elaboração de contribuições da COMPANHIA em consultas e audiências
públicas sobre matérias de interesse da POTIGÁS;
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VIII. Atuar em conjunto com a Assessoria Jurídica em demandas judiciais e processos
que envolvam matéria regulatória ou correlata, quando assim requisitado pela Diretoria
Executiva;
IX. Formular, em conjunto com outras áreas da POTIGÁS, programas institucionais de
interesse da COMPANHIA, desenvolvidos com universidades, centros de pesquisa,
associações de classe, concessionárias de serviço público locais, órgãos públicos e
distribuidoras de gás natural;
X. Elaborar e publicar relatórios institucionais requeridos pela legislação, com vistas à
transparência da gestão.
SEÇÃO IV – DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS VINCULADOS À DIRETORIA TÉCNICA E
COMERCIAL

Art.26. Compete à Gerência Técnica:
I. Planejar, organizar, gerenciar e controlar as atividades de engenharia da COMPANHIA;
II. Contribuir para a elaboração do PLANO DE NEGÓCIOS e PLANO ORÇAMENTÁRIO
PLURIANUAL (PPA), provendo o plano de investimentos em infraestrutura de distribuição
de gás natural e demais investimentos relacionados a projetos da área;
III. Realizar estudos preliminares e projetos conceituais dos projetos de engenharia;
IV. Planejar em conjunto com a Gerência de Administração e Suprimentos a aquisição de
materiais e contratação dos serviços necessários à execução dos investimentos da área
de engenharia;
V. Elaborar Termo de Referência para aquisição de materiais e contratação de serviços
comuns e Projetos Básicos para contratação de serviços técnicos de engenharia;
VI. Elaborar o orçamento de referência de obras e serviços de engenharia para formação
dos preços de referência.
VII. Atestar a qualidade e conformidade quanto às especificações técnicas dos materiais
e equipamentos especificados pela gerência, entregues por fornecedores;
VIII. Gerenciar os processos de permissões, autorizações e liberações para construção
dos dutos e implantação das estações;
IX. Interagir com concessionárias públicas locais para prevenir interferências das obras
da POTIGÁS nas redes já existentes de terceiros, bem como com construtoras e demais
entidades que executem obras de intervenção urbana para prevenir interferência da obra
de terceiros na rede da POTIGÁS;
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X. Gerenciar e fiscalizar a execução das obras na rede de distribuição de gás natural e
demais serviços de engenharia, assegurando o atendimento aos requisitos técnicos,
normas ambientais e de segurança do trabalho aplicáveis;
XI. Organizar, manter e zelar pelo acervo técnico da área e pelas informações contidas
no sistema de georeferenciamento da rede de distribuição (POTIGIS), assegurando sua
atualização e a integridade da base cartográfica da COMPANHIA;
XII. Desenvolver projetos de modernização relacionados à área de engenharia;
XIII. Elaborar e atualizar padrões e procedimentos técnicos de projetos, materiais,
equipamentos e serviços de responsabilidade da gerência;
XIV. Emitir informações às demais áreas da COMPANHIA sobre andamento das obras,
extensão de rede e status dos projetos e investimentos, com vistas ao acompanhamento
de indicadores, avaliação estratégica e atualização dos registros contábeis;
XV. Acompanhar projetos de pesquisa, desenvolvimento de novos processos, materiais
e tecnologias na área de gás e propor sua adoção, quando pertinente;
XVI. Emitir pareceres técnicos sobre os materiais e serviços a serem contratados pela
área de engenharia.
Art.27. Compete à Gerência Comercial:
I. Planejar, implantar, coordenar e controlar as atividades comerciais da COMPANHIA;
II. Contribuir para a elaboração do PLANO DE NEGÓCIOS e PLANO ORÇAMENTÁRIO
PLURIANUAL (PPA) no que concerne à projeção de vendas, expansão da base de clientes,
despesas com vendas e investimentos relacionados aos projetos da Gerência Comercial;
III. Promover levantamento das demandas comerciais, por meio de estudos de
prospecção de novos clientes, mapeamento de novos mercados, identificação de
cenários e tendências de consumo, para subsidiar o planejamento da expansão de
mercado e o posicionamento estratégico da COMPANHIA;
IV. Elaborar projetos para viabilizar soluções técnicas aplicáveis aos clientes, tais como
conversão de equipamentos e instalações de gás, climatização, sistemas de
aquecimento, geração de energia, cogeração, conservação de energia;
V. Realizar estudos de viabilidade técnica e econômica (EVTE) dos projetos para
atendimento a clientes e novos mercados;
VI. Emitir relatórios de vistorias técnicas, orientando o cliente sobre os procedimentos a
serem adotados para operação e/ou adequação das suas instalações internas, em
conformidade com as normas técnicas vigentes;
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VII. Desenvolver e implementar estratégias comerciais, que abranjam a atuação da
equipe de captação junto aos clientes e aos diferentes agentes da cadeia produtiva e a
proposição de programas, políticas comerciais e políticas de incentivo ao uso do gás
natural, visando a consecução dos objetivos da COMPANHIA;
VIII. Formular e implementar, em conjunto com a Assessoria de Comunicação e
Marketing, estratégias de comunicação comercial, campanhas publicitárias, ações de
marketing, e participação da COMPANHIA em feiras e eventos;
IX. Propor, em conjunto com a Assessoria de Planejamento Gestão de Riscos e
Conformidade, as políticas tarifárias da COMPANHIA, visando equilibrar os ganhos de
margem, competitividade e posicionamento estratégico;
X. Elaborar e Gerenciar os contratos de fornecimento de gás natural firmados entre a
POTIGÁS e seus clientes, controlando o cumprimento das cláusulas comerciais e
mantendo a Gerência de Operação e Manutenção informada quanto a assuntos de cunho
técnico e operacional e a Gerência Financeira, informada sobre questões cadastrais,
garantias, faturamento, cobrança de penalidades e compromissos de retirada;
XI. Controlar o cadastro de clientes ativos, o histórico de relacionamento e o banco de
dados de clientes potenciais, identificando suas necessidades para oferecer
oportunamente os produtos mais apropriados;
XII. Gerenciar o serviço de atendimento ao cliente, no pré e pós-venda, coordenando o
atendimento telefônico e as demandas direcionadas à área comercial, vinda dos vários
canais de comunicação, visando fortalecer o relacionamento com o mercado e a melhoria
contínua dos processos por meio de feedbacks dos clientes e troca de informações;
XIII. Promover realização de pesquisas de opinião junto a clientes ativos, inativos,
agentes relacionados ao mercado e clientes potenciais nos diversos segmentos, a fim de
identificar satisfação, insatisfação, necessidades, visando a obtenção de subsídios à
estratégia comercial;
XIV. Atuar em parceria com a Gerência Financeira na prevenção da inadimplência,
mantendo-a informada sobre situações potencialmente arriscadas, identificadas pela
área comercial e/ou auxiliando no processo de negociação com clientes;
XV. Gerenciar os contratos de suprimento de gás, firmados entre a POTIGÁS e os
supridores, avaliando continuamente a adequação da quantidade contratada com o
supridor e a demanda dos clientes;
XVI. Administrar a compra e a programação de retirada de gás natural junto ao supridor,
em conformidade com a programação dos clientes da POTIGÁS para controle dos
compromissos de retirada e possíveis penalidades;
XVII. Apoiar a DIRETORIA EXECUTIVA na negociação de contratos de suprimento de gás
natural;
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XVIII. Emitir informações às demais áreas da COMPANHIA sobre volume, captação de
clientes e status dos projetos e investimentos da área, com vistas ao acompanhamento
de indicadores, avaliação estratégica e atualização dos registros contábeis e financeiros;
XIX. Desenvolver ferramentas de inteligência de mercado, visando o monitoramento da
concorrência, avaliação das tendências de consumo e oportunidades de melhorias e
inovação nos processos de comercialização, alinhando-os às expectativas dos clientes.
Art.28. Compete à Gerência de Operação e Manutenção:
I. Planejar, organizar, executar e controlar as atividades de operação e manutenção da
rede de distribuição de gás;
II. Contribuir para a elaboração do PLANO DE NEGÓCIOS e PLANO ORÇAMENTÁRIO
PLURIANUAL (PPA) no que concerne aos custos e investimentos relacionados aos projetos
da Gerência de Operação e Manutenção;
III. Garantir o fornecimento contínuo de gás natural aos clientes, em condições de
segurança e qualidade requeridas contratualmente;
IV. Monitorar a rede de distribuição, verificando o comportamento do fluxo de distribuição,
o desempenho operacional, os volumes e a qualidade do gás natural distribuído aos
clientes;
V. Assegurar a integridade física da rede de distribuição de gás natural, conduzindo
inspeções, manutenções preditivas, preventivas e corretivas de dutos, dos sistemas de
proteção catódica, estações, equipamentos de medição e controle da sinalização de
pista;
VI. Supervisionar a realização dos testes necessários à liberação das ligações de gás de
clientes e da rede principal;
VII. Atender aos chamados de emergência, garantindo a qualidade, tempestividade e
efetividade no atendimento, visando a satisfação dos clientes e o reestabelecimento das
condições normais de operação;
VIII. Coordenar o planejamento de interrupções de fornecimento programado, atendendo
às premissas da comunicação institucional, de acordo com o procedimento estabelecido;
IX. Assegurar que os padrões de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde sejam
atendidos na execução dos trabalhos de operação e manutenção realizados diretamente
pela COMPANHIA e indiretamente por meio da fiscalização dos contratados;
X. Assegurar a correta odoração do gás natural e monitorar, por meio das análises físicoquímicas periódicas, o cumprimento dos padrões exigidos;
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XI. Gerenciar as medições de gás, atestando a conformidade das informações de
medição e cobrança enviadas pelos supridores e a medição junto aos clientes,
coordenando a leitura de medidores e disponibilização, à Gerência Financeira, das
informações para faturamento, conforme prazos estabelecidos;
XII. Gerenciar as cláusulas operacionais (segurança, qualidade do gás natural e
medição), constantes nos contratos de suprimento de gás, firmados entre a POTIGÁS e
os supridores, fiscalizando seu efetivo cumprimento e avaliando a necessidade de
possíveis ajustes;
XIII. Organizar, manter e zelar pelo acervo técnico da área e pelas informações contidas
no sistema supervisório, assegurando a atualização e a integridade das informações da
COMPANHIA;
XIV. Assegurar o cumprimento da programação de calibração dos medidores e
equipamentos da COMPANHIA, garantindo a qualidade e a confiabilidade das informações
geradas por estes;
XV. Elaborar projetos, estudos técnicos inerentes às áreas de operação, manutenção,
automação, proteção catódica, odorização e medição, quanto à sua viabilidade e quanto
aos aspectos técnicos envolvidos;
XVI. Elaborar o orçamento de referência de obras e serviços da área para formação dos
preços de referência.
XVII. Planejar em conjunto com a Gerência Administrativa e de Suprimentos a aquisição
de materiais e contratação dos serviços necessários à execução das atividades de
operação e manutenção e dos investimentos da área;
XVIII. Realizar memoriais descritivos para aquisição de materiais e serviços técnicos sob
a responsabilidade da área, mantendo as especificações técnicas atualizadas;
XIX. Realizar especificações técnicas, cronogramas, relatórios, pareceres, testes, planos
de ação emergencial e de contingência relativos a rede de distribuição de gás natural da
COMPANHIA;
XX. Promover as ações de prevenção de acidentes na rede de distribuição de gás natural.
XXI. Realizar investigações de incidentes e/ou acidentes em estações, gasodutos ou
próximos desses locais envolvendo gás natural, bem como tomar as devidas ações
corretivas no sentido de garantir a segurança e a continuidade do abastecimento de gás
natural aos clientes.
Art.29. Compete à Gerência de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde:

Página 22 de 51

REGIMENTO INTERNO

Identificação
MG-002-01-0

I. Planejar, Elaborar, coordenar os programas relacionados a Qualidade, Segurança do
Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional, em cumprimento aos requisitos legais
aplicáveis;
II. Elaborar as políticas e procedimentos internos sobre qualidade, saúde e segurança do
trabalho a fim de assegurar o padrão de qualidade, eficiência e conformidade;
III. Promover, em conjunto com as demais áreas, a padronização da documentação
técnica e de qualidade da COMPANHIA, bem como seu respectivo controle;
IV. Realizar auditoria interna dos procedimentos de qualidade, meio ambiente, saúde e
segurança, analisando a conformidade entre a norma e a execução das atividades,
inclusive de terceiros, visando assegurar a conformidade com os requisitos internos e
legais;
V. Promover a investigação das causas de acidentes de trabalho, através da
identificação, registro e tratamento de acidentes, incidentes e desvios, para propor
medidas preventivas e corretivas para as atividades e cumprir as normas estabelecidas;
VI. Promover a análise de riscos de SMS, para conhecer causas de falhas e
vulnerabilidade em operações, equipamentos e instalações a fim de garantir a segurança
operacional da COMPANHIA;
VII. Elaborar Planos de Resposta a Emergências da COMPANHIA e promover o seu
treinamento, juntamente com às áreas envolvidas;
VIII. Assegurar que o PCMSO e exames ocupacionais dos colaboradores sejam
realizados conforme regulamentado, dentro dos prazos estabelecidos;
IX. Controlar as estatísticas de acidentes e demais indicadores de QSMS, visando a
tomada de decisão para planos de segurança;
X. Determinar a infraestrutura necessária para a COMPANHIA desempenhar suas
atividades com qualidade, segurança e proteção ao meio ambiente, ao menor custo
inerente;
XI. Interagir com órgãos da administração pública, tais como: prefeituras, corpo de
bombeiros, órgãos de licenciamento ambiental, órgãos de licenciamento do uso da faixa
de domínio público, entre outros, no sentido de obter licenças e autorizações necessárias
ao regular funcionamento das atividades da COMPANHIA;
XII. Monitorar o cumprimento das condicionantes de licenças ambientais e autorizações
junto às outras áreas, de forma a verificar a conformidade com as licenças e autorizações;
XIII. Promover eventos, exercícios de simulação de emergência, campanhas e
treinamentos institucionais, visando a divulgação de procedimentos, técnicas e normas
relacionados a competência de sua área e disseminação de boas práticas relativas a
qualidade, segurança, meio ambiente e saúde;
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Art.30. Compete à Gerência da Filial de Mossoró:
I. Conduzir as atividades comerciais, operacionais e administrativas da POTIGÁS em
Mossoró e seu entorno;
II. Realizar levantamentos da demanda de novos clientes, mercados, cenários e analisar
tendências de mercado visando a implantação de novos negócios para a COMPANHIA;
III. Desenvolver, em conjunto com a Gerência Comercial, estratégias comerciais, que
abranjam a atuação da equipe de captação junto aos clientes e aos diferentes agentes
da cadeia produtiva e a proposição de programas, políticas comerciais e políticas de
incentivo ao uso do gás natural, visando a consecução dos objetivos da COMPANHIA;
IV. Implementar estratégias de comunicação comercial, campanhas publicitárias, ações
de marketing, e participação da COMPANHIA em feiras e eventos em Mossoró e entorno;
V. Realizar estudos de viabilidade técnica e econômica (EVTE) dos projetos para
atendimento a clientes e novos mercados;
VI. Assegurar a integridade física da rede de distribuição de gás natural em Mossoró e
região, conduzindo inspeções, manutenções preditivas, preventivas e corretivas de dutos,
dos sistemas de proteção catódica, estações, equipamentos de medição e controle da
sinalização de pista;
VII. Supervisionar a realização dos testes necessários à liberação das ligações de gás de
clientes e da rede principal;
VIII. Emitir relatórios de vistorias técnicas, orientando o cliente sobre os procedimentos a
serem adotados para operação e/ou adequação das suas instalações internas, em
conformidade com as normas técnicas vigentes;

IX. Controlar os contratos de compra e venda dos clientes na sua área de atuação,
mantendo atualizados os dados cadastrais;
X. Supervisionar a execução das obras na rede de distribuição de gás natural e demais
serviços de engenharia, assegurando o atendimento aos requisitos técnicos, ambientais
e de segurança aplicáveis;
XI. Atuar na inspeção do cumprimento das normas de segurança, meio ambiente e saúde,
bem como a utilização dos respectivos equipamentos durante a prestação dos serviços
de distribuição de gás natural, visando a segurança de todos envolvidos nas atividades
da COMPANHIA;
XII. Atender aos chamados de emergência, garantindo a qualidade, tempestividade e
efetividade no atendimento, visando a satisfação dos clientes e o reestabelecimento das
condições normais de operação;
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XIII. Fiscalizar o cumprimento das normas e procedimentos inerentes a sua área de
atuação, para garantir a segurança operacional da COMPANHIA;
XIV. Gerenciar a prestação de serviços administrativos gerais de apoio às diversas áreas
da COMPANHIA, sejam de serviços gerais, manutenção de equipamentos, materiais,
veículos, controle documental, observando os procedimentos estabelecidos;
XV. Apoiar às demais áreas da COMPANHIA, executando os direcionamentos de
atividades recebidos para sua área de atuação, bem como prestando informações para
desenvolvimento de atividades que se relacionem.
SEÇÃO V – DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS VINCULADOS À DIRETORIA ADMINISTRATIVA
E FINANCEIRA
Art.31. Compete à Gerência Administrativa e de Suprimentos:
I. Gerenciar as atividades de suprimentos da COMPANHIA, incluindo elaboração de
cotações, orçamentos, negociações com fornecedores, contratação de fornecimento de
materiais, obras e serviços;
II. Contribuir para a elaboração do PLANO DE NEGÓCIOS e PLANO ORÇAMENTÁRIO
PLURIANUAL (PPA), elaborando o plano de aquisições e contratações para o primeiro ano
do PPA e informando a projeção de despesas e investimentos relacionados à área;
III. Apresentar programas para obtenção de novos fornecedores de materiais e serviços,
visando a continuidade do abastecimento e a otimização dos insumos utilizados pela
COMPANHIA;
IV. Elaborar normativos administrativos para os processos de contratação de compras e
serviços, mantendo sua atualização em cumprimento dos requisitos legais aplicáveis;
V. Emitir relatórios gerenciais relativos a compras e contratação, visando o atendimento
a demandas de auditorias, órgãos fiscalizadores, acionistas e para própria gestão da
área, assegurando a exatidão das informações prestadas;
VI. Executar a logística de estoque e materiais da COMPANHIA, definindo em conjunto com
as áreas o nível de estoque mínimo, estabelecendo os parâmetros para controle,
movimentação de estoques, coordenando inventários e assegurando a integridade e
disponibilidade dos materiais;
VII. Emitir periodicamente informações sobre o status dos processos de contratação,
sobre estoques e almoxarifado, com vistas ao acompanhamento da disponibilidade de
materiais e atualização dos registros contábeis;
VIII. Coordenar o processo de alienação de materiais inservíveis da COMPANHIA;
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IX. Realizar o cadastramento dos bens patrimoniais da Companhia, promovendo,
periodicamente, o levantamento, registro e controle dos mesmos, a fim de manter a
atualização das informações;
X. Certificar a implementação de correções das não conformidades quantitativas e
qualitativas, porventura apontadas em relatório de inventário ou auditorias internas da
COMPANHIA;
XI. Assegurar a integridade física dos bens patrimoniais e dos colaboradores,
estabelecendo normas de controle e fiscalização de bens e pessoas nas instalações da
sede da COMPANHIA;
XII. Assegurar e gerenciar a prestação de serviços administrativos gerais de apoio às
diversas áreas da COMPANHIA, disponibilizando serviços gerais, manutenção de
equipamentos, materiais, veículos, controle documental, ao menor custo e com a melhor
qualidade possível;
XIII. Gerenciar o contingente de prestadores de serviços em segurança e vigilância
patrimonial, realizando o monitoramento das unidades e o controle da portaria junto aos
postos de trabalho da COMPANHIA;
XIV. Garantir a manutenção dos arquivos ativos e inativos da COMPANHIA, assegurando
a sua integridade física e as condições de rastreabilidade;
XV. Executar os projetos de melhorias administrativas e de novos layouts de postos de
trabalho no âmbito da COMPANHIA;
XVI. Gerenciar os seguros dos bens patrimoniais, de responsabilidade civil e outros da
COMPANHIA;
XVII. Realizar a gestão de contratos da POTIGÁS em sistema específico, visando prover
informações para tomada de decisão da Diretoria;
XVIII. Realizar o envio de informações aos órgãos de controles externos, solicitados
através de diligências, emissão de recomendações as áreas para atendimento às
referidas solicitações.
XIX. Assegurar o cumprimento de políticas, planos, orçamentos e demais programas
institucionais na área sob sua responsabilidade.
Art.32. Compete à Gerência de Recursos Humanos:
I. Planejar e coordenar as atividades de recursos humanos, recrutando e promovendo
ações de desenvolvimento, motivação e retenção dos talentos humanos da COMPANHIA;
II. Contribuir para a elaboração do PLANO DE NEGÓCIOS e PLANO ORÇAMENTÁRIO
PLURIANUAL (PPA), elaborando o plano de treinamento e informando a projeção de
despesas e custos relacionados à área;
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III. Gerenciar o plano de cargos, carreira e salários, objetivando o equilíbrio interno e a
competitividade externa das práticas de remuneração da COMPANHIA;
IV. Supervisionar a implementação e a manutenção do programa de avaliação do
desempenho com vistas à oportunidade de melhoria contínua para todos;
V. Coordenar a execução do programa de treinamento e desenvolvimento da COMPANHIA;
VI. Coordenar a execução do Programa de Participação nos Lucros, baseado em metas
e resultados;
VII. Elaborar, propor e implantar políticas e diretrizes para a gestão de pessoal;
VIII. Executar as ações de Departamento de Pessoal: administração da política de
benefícios, folha de pagamento, admissão, demissão, encargos trabalhistas e sociais,
registro eletrônico de ponto, em conformidade com a legislação trabalhista;
IX. Apoiar as áreas afins com informações para desenvolvimento de atividades que se
relacionem a gestão de pessoas;
X. Dar suporte à Assessoria Jurídica quanto a processos trabalhistas, fornecendo as
informações necessárias para a defesa, indicando representante da COMPANHIA como
preposto em audiências trabalhistas;
XI. Subsidiar os processos de negociação coletiva, em conjunto com a Diretoria, para
celebração de acordos coletivos de trabalho;
XII. Apoiar a Gerencia de QSMS na execução das atividades dos programas de saúde e
segurança do trabalho, cumprindo suas premissas, requisitos legais e fornecendo
informações;
XIII. Assegurar o cumprimento de políticas, planos, orçamentos e demais programas
institucionais na área sob sua responsabilidade;
XIV. Coordenar as ações de endomarketing, com apoio da Assessoria de Comunicação
e Marketing, promovendo a interação do COLABORADOR junto a COMPANHIA, propondo
métodos motivacionais, eventos, valorizações e atividades do gênero.
Art.33. Compete à Gerência de Tecnologia da Informação:
I. Planejar e coordenar a execução das atividades relacionadas à tecnologia da
informação e comunicação, assegurando a qualidade e disponibilidade dos recursos
tecnológicos e sistemas da COMPANHIA;
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II. Contribuir para a elaboração do PLANO DE NEGÓCIOS e PLANO ORÇAMENTÁRIO
PLURIANUAL (PPA), informando a projeção de despesas e investimentos relacionados à
área;
III. Elaborar os projetos de implantação e integração de sistemas, visando a otimização e
segurança dos processos;
IV. Propor soluções tecnológicas conforme necessidades do negócio, visando melhor
custo benefício ofertado no mercado;
V. Coordenar a implantação e manutenção dos sistemas corporativos da COMPANHIA,
visando a confiabilidade e segurança das informações processadas;
VI. Elaborar estratégias e procedimentos de contingências, visando a segurança de
dados, níveis de acesso, auditorias e a continuidade dos serviços dos sistemas de
Informação, visando manter a integridade dos processos de tecnologia da informação da
COMPANHIA;
VII. Definir padrões de serviço e reavaliar contratos com fornecedores de sistemas e
infraestrutura, para melhoria do parque tecnológico, visando manter os ambientes de
informação e comunicação atualizados para os usuários;
VIII. Viabilizar os treinamentos para formação básica e reciclagem de usuários dos
recursos de tecnologia de informação da COMPANHIA para mantê-los sempre atualizados
nos sistemas corporativos;
IX. Gerenciar as atividades de suporte aos clientes internos no que se refere aos recursos
informatizados e aos sistemas corporativos ou em desenvolvimento;
X. Elaborar e controlar políticas e procedimentos para a segurança da informação,
assegurando a integridade dos dados corporativos da COMPANHIA;
XI. Elaborar normas e controle de procedimentos da política de proteção dos ativos e
sistemas, monitorando, continuamente seu desempenho;
XII. Planejar e controlar a aquisição de recursos de tecnologia da informação e
comunicação, em conformidade com o plano de investimentos da área de TI;
XIII. Identificar e propor ações mitigadoras para os riscos significativos relacionados a TI,
aquisição de hardwares e softwares, através de plano de ação;
XIV. Administrar a rede de telecomunicações da COMPANHIA, visando manter a
continuidade e qualidade dos serviços de Tecnologia da Informação;
XV. Definir parâmetros e métricas para acompanhar a disponibilidade dos servidores,
capacidade de rede e atividades dos usuários para manter a integridade dos processos
de tecnologia da informação para a COMPANHIA;
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XVI. Controlar e avaliar a utilização de bandas disponíveis, para a melhoria dos serviços
de internet;
XVII. Promover a inspeção periódica de rede, equipamentos e softwares, para evitar a
utilização indevida de produtos pirateados, hackeamento e o acesso remoto de
informações, entre outros, de modo a proteger a COMPANHIA de eventuais penalidades
legais;
XVIII. Elaborar e controlar políticas e procedimentos para a segurança e tratamento de
dados pessoais de clientes e demais usuários por parte da COMPANHIA, assegurando a
integridade das informações corporativas da COMPANHIA.
Art.34. Compete à Gerência de Contabilidade:
I. Executar as atividades contábeis, fiscais, patrimoniais e tributárias, assegurando que
as mesmas reflitam corretamente a situação econômico-financeira da COMPANHIA
atendendo aos princípios contábeis e legislação societária;
II. Contribuir para a elaboração do PLANO DE NEGÓCIOS e PLANO ORÇAMENTÁRIO
PLURIANUAL (PPA), informando a projeção de despesas, previsão de perdas contábeis e
investimentos relacionados à área;
III. Proceder à elaboração e fechamento dos balancetes e demais demonstrações
financeiras, visando o atendimento aos órgãos fiscalizadores, acionistas e auditores
externos e/ou internos;
IV. Executar as atividades de escrituração fiscal e apuração, pagamentos e
compensações de tributos, além do cumprimento das obrigações assessórias, visando
atender à legislação tributária aplicável à COMPANHIA;
V. Prestar informações cadastrais, contábeis, estatísticas e patrimoniais a empresas,
instituições, órgãos governamentais e de divulgação dentro dos prazos estabelecidos;
VI. Realizar o controle patrimonial, atendendo os aspectos de controle contábil e política
de gestão de ativos;
VII. Elaborar normas e procedimentos contábeis internos para subsidiar as atividades da
área;
VIII. Propor ações para o planejamento tributário visando o aproveitamento de
oportunidades de otimização de recursos da COMPANHIA;
IX. Garantir que as certidões de débito da COMPANHIA estejam em conformidade com as
exigências legais estabelecidas;
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X. Diagnosticar e emitir pereceres técnicos, relacionados a assuntos que tangenciam os
aspectos contábil, fiscal e societário, visando subsidiar a tomada de decisão da Diretoria;
XI. Subsidiar a tomada de decisão de Comissões e órgãos da COMPANHIA, por meio de
esclarecimentos sobre os aspectos contábeis, financeiro, fiscal e societário;
XII. Prestar assistência aos órgãos da administração superior, comitês, conselhos fiscais
e de administração da COMPANHIA.
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Art.35. Compete à Gerência Financeira:
I. Administrar as operações financeiras da COMPANHIA: contas a pagar e a receber,
cobrança, gestão das aplicações financeiras, gestão do fluxo de caixa e fiscal,
assegurando a conformidade, transparência e a confiabilidade das operações e de seus
registros;
II. Contribuir para a elaboração do PLANO DE NEGÓCIOS e PLANO ORÇAMENTÁRIO
PLURIANUAL (PPA), informando a projeção de fluxo de caixa, despesas e receitas
financeiras, parcelamentos existentes e despesas relacionados à área;
III. Administrar o fluxo de caixa da COMPANHIA, visando a manutenção do equilíbrio
financeiro e as oportunidades de alocação ou de captação de recursos financeiros;
IV. Realizar o faturamento dos clientes, de acordo com a política comercial da empresa,
dentro dos prazos, padrões de qualidade e segurança requerida;
V. Realizar a cobrança de valores devidos pelos clientes, assegurando cumprimento das
cláusulas contratuais e adotando providencias para recebimento dos créditos, juntamente
com a área comercial e jurídica da COMPANHIA;
VI. Efetuar a quitação financeira das obrigações da COMPANHIA, conforme prazos e
requisitos legais estabelecidos;
VII. Gerenciar o relacionamento institucional e contratual com instituições financeiras,
buscando as melhores práticas de aplicação e captação de recursos financeiros para a
COMPANHIA;
VIII. Realizar projeções periódicas de fluxo de caixa, visando a tomada de decisão;
IX. Realizar a avaliação de limites de crédito concedido a clientes;
X. Responder pelas questões relativas a adimplência de clientes, visando a solução de
problemas financeiros entre cliente/empresa;
XI. Emitir relatórios gerenciais, demonstrações ou documentação exigidas pela legislação
própria, assegurando a qualidade e exatidão requeridas;
XII. Diagnosticar e emitir pereceres técnicos, relacionados a assuntos que tangenciam os
aspectos financeiros, visando subsidiar a tomada de decisão da Diretoria;
XIII. Prestar assistência aos órgãos da administração superior, comitês, conselhos fiscais
e de administração da COMPANHIA;
XIV. Propor ações para identificar oportunidades de produtos e negócios no mercado
financeiro visando minimizar os riscos dos investimentos e a otimização de recursos
COMPANHIA.
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TÍTULO IV - DOS
COMISSIONADA

CARGOS

EFETIVOS,

CARGOS

EM

COMISSÃO,

FUNÇÃO

SEÇÃO I – DOS CARGOS EFETIVOS
Art.36. Cargos Efetivos são aqueles ocupados exclusivamente por empregados admitidos por
meio de concurso público e terão seus contratos de trabalho regidos pelo regime da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT
Parágrafo Único – A descrição de cargos, requisitos de ocupação, a estrutura salarial das
carreiras, bem como os critérios de progressão vertical e horizontal estão contidos no Plano de
Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da POTIGÁS.
SEÇÃO II - DOS CARGOS EM COMISSÃO
Art.37. CARGOS EM COMISSÃO são aqueles considerados de estrita confiança, instituídos para o
exercício em nível de gerência e assessoramento, e cuja criação tenha sido devidamente
aprovada pelo Conselho de Administração, conforme ESTATUTO SOCIAL.
Parágrafo Primeiro - Os ocupantes dos CARGOS EM COMISSÃO terão os seus Contratos de
Trabalho regidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Parágrafo Segundo - O valor do salário atribuído aos Cargos em Comissão está definido na
Tabela de Remuneração dos Cargos em Comissão do PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS
(PCCS).
Art. 38. Os CARGOS EM COMISSÃO poderão ser preenchidos tanto por ocupantes de CARGO
EFETIVO da COMPANHIA ou por pessoas designadas por livre provimento, desde que
preenchidos os requisitos previstos no anexo IV deste REGIMENTO INTERNO.
Art. 39. A indicação para o exercício do CARGO EM COMISSÃO e a destituição será feita, para
cada unidade organizacional, pelo Diretor da área com aprovação da DIRETORIA EXECUTIVA da
Companhia, devidamente registrada em ata de reunião de Diretoria.
Art. 40. O Empregado de CARGO EFETIVO designado para ocupar CARGO EM COMISSÃO,
perceberá o salário do cargo de carreira acrescido de Gratificação no valor correspondente à
diferença do valor da remuneração para o cargo a ser ocupado, conforme estabelecido na
Tabela de Remuneração dos CARGOS EM COMISSÃO.
SEÇÃO III - DA FUNÇÃO COMISSIONADA
Art. 41. A FUNÇÃO COMISSIONADA é privativa do Auditor Interno, o qual somente poderá ser
preeenchido por ocupantes de CARGO EFETIVO da COMPANHIA nos termos do REGIMENTO
INTERNO.
Art. 42. O Empregado de CARGO EFETIVO designado para exercer o cargo de Auditor Interno
perceberá um valor de Gratificação, aprovado pelo CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
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Art. 43. O EMPREGADO designado para ocupar o cargo de Auditor Interno poderá ser destituído
de sua função a qualquer tempo pelo CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, implicando na perda
automática do valor da gratificação de função.
TÍTULO V – DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS DIRETORES E TITULARES
DE CARGOS EM COMISSÃO
CAPÍTULO I – DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS DIRETORES
Art.44. São atribuições e responsabilidades do Diretor Presidente:
I. Representar a Companhia em juízo ou fora dela, diretamente ou por mandatário ou
mandatários com poderes específicos;
II. Presidir reuniões de Diretoria;
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, respeitadas as suas
competências;
V. Encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, através da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico (SEDEC), o Relatório Anual de Administração relativo ao
Exercício anterior;
VI. Cumprir e fazer cumprir o Código de Conduta e Integridade da COMPANHIA e seus
demais normativos internos.
Art.45. São atribuições e responsabilidades do Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor
Técnico e Comercial:
I. Assessorar o Diretor Presidente nas atividades das áreas técnicas e administrativas;
II. Substituir o Diretor Presidente em suas faltas e impedimentos, na forma do Estatuto da
Companhia, deste Regimento Interno e do Regulamento de Pessoal;
III. Cumprir e fazer cumprir o Código de Conduta e Integridade da COMPANHIA e seus
demais normativos internos.
Art.46. São atribuições e responsabilidades do Diretor Técnico e Comercial a coordenação e
supervisão das atividades técnicas e comerciais da Companhia, além de outras atribuições e
responsabilidades definidas no Estatuto Social.
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Art.47. São atribuições e responsabilidades do Diretor Administrativo e Financeiro a
coordenação e supervisão das atividades administrativas e econômico-financeiras da
Companhia, além de outras atribuições e responsabilidades definidas no Estatuto Social.
CAPÍTULO II – DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS TITULARES DE
CARGOS EM COMISSÃO
Art.48. São atribuições e responsabilidades do Auditor Interno:
I. Responder pela Auditoria Interna tomando todas as decisões, dentro do seu limite de
competência estabelecido por este Regimento Interno, relativas ao cumprimento de todas
as atribuições e competências da Auditoria Interna com agilidade e eficácia, e sempre
reportando ao CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;
II. Coordenar, controlar, acompanhar e avaliar a elaboração e execução de planos
estratégicos, programas, projetos e atividades de sua área de atuação, garantindo o
atendimento às demandas dos clientes internos e externos;
III. Gerir a execução dos contratos de materiais e serviços relacionados à sua área de
atuação, de acordo com os procedimentos e prazos estabelecidos;
IV. Elaborar e manter atualizados os procedimentos e fluxos de trabalho de sua área;
V. Identificar, classificar e propor medida de mitigação dos riscos relacionados à sua área
de atuação
VI. Representar a COMPANHIA em eventos e audiências, sempre que designado pelo
Diretor de área;
VII. Participar de comissões, grupos de trabalho, comitês entre outros sobre assuntos de
interesse da COMPANHIA;
VIII. Assessorar a Diretoria nas ações pertinentes à sua área de atuação e os demais
setores da COMPANHIA em projetos corporativos que se relacionem com as atividades de
sua área de atuação;
IX. Cumprir e fazer cumprir os procedimentos de segurança, saúde e meio ambiente, o
Código de Conduta e Integridade, e os demais normativos internos.
Art.49. São atribuições e responsabilidades dos ocupantes dos cargos de Gerente e Assessor:
I. Responder pela Gerência ou Assessoria sob sua responsabilidade, tomando todas as
decisões, dentro do seu limite de competência estabelecido por este Regimento, relativas
ao cumprimento das atribuições e competências de sua Gerência ou Assessoria, com
agilidade e eficácia, e sempre reportando ao seu superior hierárquico.

Página 34 de 51

REGIMENTO INTERNO

Identificação
MG-002-01-0

II. Coordenar, orientar, controlar, acompanhar e avaliar a elaboração e execução de
planos estratégicos, programas, projetos e atividades de sua área de atuação, garantindo
o atendimento às demandas dos clientes internos e externos;
III. Gerir os recursos materiais, humanos e financeiros da área, objetivando a otimização
dos recursos e o cumprimento dos objetivos estratégicos da Companhia;
IV. Gerir a execução dos contratos de materiais e serviços relacionados à sua área de
atuação, de acordo com os procedimentos e prazos estabelecidos;
V. Propor orçamento de custos e investimentos necessários para a elaboração dos
planos orçamentários da COMPANHIA, para o atendimento das metas corporativas e
diretrizes estabelecidas para sua área de atuação pela Diretoria Executiva e/ou Diretoria
de área;
VI. Elaborar e manter atualizados os procedimentos e fluxos de trabalho de sua área;
VII. Identificar, classificar e propor medida de mitigação dos riscos relacionados à sua
área de atuação
VIII. Promover a Gestão de Pessoas em sua área;
IX. Propor à sua respectiva Diretoria as medidas que julgar convenientes para melhor
eficiência e aperfeiçoamento dos programas, projetos e atividades sob sua
responsabilidade;
X. Representar a COMPANHIA em eventos e audiências, sempre que designado pelo
Diretor de área;
XI. Participar de comissões, grupos de trabalho, comitês entre outros sobre assuntos de
interesse da COMPANHIA;
XII. Assessorar a Diretoria nas ações pertinentes à sua área de atuação e os demais
setores da COMPANHIA em projetos corporativos que se relacionem com as atividades de
sua área de atuação;
XIII. Cumprir e fazer cumprir os procedimentos de segurança, saúde e meio ambiente, o
Código de Conduta e Integridade, e os demais normativos internos.
CAPÍTULO III – DAS SUBSTITUIÇÕES
Art. 50. Substituição é a designação de EMPREGADO para ocupar, temporariamente, CARGO
EM COMISSÃO em virtude da ausência ou impedimento do titular no exercício da função, por
motivo de férias, licença médica, licença maternidade/paternidade ou outros afastamentos, à
critério da DIRETORIA EXECUTIVA.
Art. 51. O Empregado que vier a substituir, por meio da designação formal da Diretoria
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Executiva, um Gerente ou Assessor, perceberá, proporcionalmente ao período de substituição,
remuneração correspondente à diferença entre o salário do cargo efetivo por ele ocupado e o
valor da remuneração (salário e gratificação) inicial do cargo de Gerente ou Assessor que
estiver substituindo, constante na Tabela de Remuneração dos Cargos em Comissão.
Parágrafo Primeiro - Somente serão remuneradas as substituições formalmente autorizadas
cujo período de afastamento do titular seja superior a 5 (cinco) dias uteis e consecutivos.
Parágrafo Segundo - O valor da remuneração adicional recebida durante o período de
substituição não comporá as remunerações de férias e de 13º salário, em virtude de sua
natureza e transitoriedade.
Parágrafo Terceiro - Quando o titular do CARGO EM COMISSÃO for substituído por outro titular
de CARGO EM COMISSÃO, não se fará jus ao pagamento de remuneração adicional, ficando o
substituto com o acúmulo temporário de função durante o tempo designado.
TÍTULO VI – DO QUADRO GERAL DE LOTAÇÃO DE PESSOAL E DA FORÇA DE
TRABALHO
Art.52. O QUADRO GERAL DE LOTAÇÃO DE PESSOAL, constante no Anexo II deste REGIMENTO
INTERNO, define o conjunto de todos os cargos da Companhia, ocupados ou disponíveis,
distribuídos por Diretoria e composto por:
I. CARGOS EFETIVOS integrantes do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS),
destinados ao provimento de pessoal para desempenho das atividades técnicoadministrativas;
II. CARGOS EM COMISSÃO vinculados à Estrutura Organizacional da POTIGÁS.
Art. 53. A Força de Trabalho é o número de pessoas que efetivamente ocupam os CARGOS
EFETIVOS e os CARGOS EM COMISSÃO, cujos quantitativos são considerados nos orçamentos
anuais da COMPANHIA em razão das necessidades de desempenho de atividades regulares
ou específicas de cada área, e cuja competência de aprovação é do Conselho de
Administração.
Parágrafo Único - A designação de empregado ocupante de CARGO EFETIVO para ocupar vaga
de CARGO EM COMISSÃO não abre vaga automática no QUADRO DE CARGOS EFETIVOS para a sua
substituição, visto que nesta situação uma mesma pessoa estará ocupando uma vaga de
CARGO EFETIVO e uma vaga de CARGO EM COMISSÃO.
Art. 54. A FORÇA DE TRABALHO da POTIGÁS está definida no Anexo III – FORÇA DE TRABALHO
AUTORIZADA do presente Regimento, o qual pode ser revisado a qualquer momento pelo
Conselho de Administração, mediante proposição da DIRETORIA EXECUTIVA, desde que tal
revisão esteja devidamente amparada por disponibilidade orçamentária prévia.
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TÍTULO VII - PATRIMÔNIO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Art. 55. Constituem o patrimônio da COMPANHIA:
I. As vendas de gás natural através da distribuição por gasodutos;
II. Valores provenientes dos rendimentos das aplicações financeiras;
III. Participações financeiras de terceiros em investimentos;
IV. Outras rendas extraordinárias ou eventuais.
Art. 56. Os bens, direitos e valores da POTIGÁS, serão utilizados, exclusivamente, no
cumprimento de sua finalidade.
TÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art.57. Todas as atividades, decisões e ações administrativas internas e externas estão
subordinadas às Normas da COMPANHIA.
Art.58. Os Diretores poderão constituir grupos de trabalho, para atendimento aos projetos e
atividades específicos, que deverão ter definidos seus objetivos, competências, composições
e recursos destinados à implementação de ações dos projetos e atividades específicos.
Art.59. É vedado aos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e a
DIRETORIA EXECUTIVA da COMPANHIA, prestar avais ou fianças, em nome da entidade, em favor
de terceiros.
Art. 60. A COMPANHIA poderá conceder estágios a estudantes de nível superior, técnico e
médio, de acordo com a lotação e o procedimento proposto e aprovado pela sua Diretoria
Executiva.
Art.61. Os casos omissos deste REGIMENTO INTERNO serão regulados pelas disposições legais
em vigor e, no silêncio destas, por decisão do Conselho de Administração da COMPANHIA.
Art.62. As alterações e revisões deste Regimento Interno deverão ser propostas pela
DIRETORIA EXECUTIVA e aprovadas pelo Conselho de Administração da COMPANHIA.
Art.63. Este REGIMENTO INTERNO, aprovado pelo Conselho de Administração, na forma do que
estabelece o inciso X do art. 13 do ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA entrará em vigor na data
de sua aprovação, revogadas as disposições anteriores.
7. APROVAÇÃO
O Presente instrumento Normativo foi aprovado pelo CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, em reunião
realizada no dia xx/xx/2020, nos termos da sua ata de n°xxx/2020.
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Os efeitos deste documento entram em vigor após a sua aprovação pelo CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA.
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ANEXO I – ORGANOGRAMA
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ANEXO II – QUADRO GERAL DE LOTAÇÃO
II.1. QUADRO GERAL DE LOTAÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS

CARGOS
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
TÉCNICO DE SUPORTE EM TI
TÉCNICO DE PROCESSOS
TÉCNICO DE PROJETOS
TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO
ANALISTA DE RH
ANALISTA DE TI
ANALISTA DE PLANEJAMENTO
ANALISTA DE SUPRIMENTOS
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO
ANALISTA COMERCIAL
SECRETÁRIA EXECUTIVA
CONTADOR
ADVOGADO
ENGENHEIRO
TOTAL DE CARGOS: 16

DIREX
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0

DP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0

3

3

VAGAS
DAF
DTC
6
5
8
0
3
0
0
7
0
1
0
2
1
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
11
22

28

TOTAL
12
8
3
7
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
11
56
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II.2. QUADRO GERAL DE LOTAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO
CARGOS

DIREX

DP

DAF

DTC

TOTAL

ASSESSOR DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE RISCO E
CONFORMIDADE

1

1

ASSESSOR DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

1

1

ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA

1

1

ASSESSOR JURÍDICA

1

1

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

1

1

ASSESSOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

1

1

GERENTE TÉCNICO

1

1

GERENTE COMERCIAL

1

1

GERENTE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

1

1

GERENTE DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO
AMBIENTE E SAÚDE

1

1

GERENTE DA FILIAL DE MOSSORÓ

1

1

GERENTE ADMINISTRATIVO E DE SUPRIMENTOS

1

1

GERENTE DE RH

1

1

GERENTE DE TI

1

1

GERENTE DE CONTABILIDADE

1

1

GERENTE FINANCEIRO

1

1

TOTAL DE CARGOS: 16

2

4

5

5

16

DTC

TOTAL

II.3. QUADRO GERAL DE LOTAÇÃO FUNÇÃO COMISSIONADA
CARGOS
AUDITOR INTERNO

CA
1

DIREX

DP

DAF

1
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ANEXO III – FORÇA DE TRABALHO AUTORIZADA

Quant
Ocupantes de Cargo Efetivo
Ocupantes de Cargo em Comissão
TOTAL

43
16
59
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ANEXO IV – REQUISITOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO
1. AUDITOR INTERNO
Requisitos Requeridos
 Formação: superior em: Administração, Ciências Contábeis, Economia, Direito, Gestão
Pública ou qualquer formação superior com especialização em auditoria ou áreas correlatas
às formações superiores mencionadas acima.
 Competências Técnicas: ferramentas Office, Lei 13.303/2016, Lei 6.404/76, Direito
Administrativo, fiscalização de contratos administrativos, politicas da Companhia,
procedimentos internos, gestão da Informação, noções básicas sobre gás natural, sistemas
ERP.
 Competências Específicas: Normas Brasileiras de Contabilidade, legislação societária,
tributária e trabalhista, normas regulamentadoras dos órgãos de controle, normas técnicas
de auditoria, técnicas de auditoria, métodos de controle interno, gestão de riscos.
 Habilidades: planejamento, monitoria, capacidade de julgamento e atenção, rapidez de
raciocínio abstrato e lógico, aptidão com séries numéricas, visão sistêmica, comunicação
verbal e escrita, relacionamento interpessoal e controle emocional.
 Experiência: 03 anos de experiência comprovada na área pública ou na área de auditoria.

2. ASSESSOR DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE RISCOS E CONFORMIDADE
Requisitos Requeridos
 Formação: superior em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Direito, Gestão
Pública, Engenharia ou qualquer formação superior com especialização em áreas correlatas
às formações superiores mencionadas acima.
 Competências Técnicas: ferramentas Office, Lei 13.303/2016, Lei 6.404/76, Direito
Administrativo, fiscalização de contratos administrativos, politicas da Companhia,
procedimentos internos, gestão da Informação, noções básicas sobre gás natural, sistemas
ERP.
 Competências Específicas: gestão de projetos, gestão de riscos, gestão orçamentaria,
gestão de indicadores, regulação, tarifação, regulação, finanças corporativas, legislação de
licitação, societária e tributária, tendências de mercado, compliance.
 Habilidades: planejamento, monitoria, disciplina, liderança, comunicação verbal e escrita,
capacidade de negociação, objetividade, relacionamento interpessoal, empatia, visão
sistêmica.
 Experiência: 04 anos de experiência comprovada em atividades compatíveis com aquelas
requeridas para o cargo.
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3. ASSESSOR DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Requisitos Requeridos
 Formação: superior em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Direito, Gestão
Pública ou qualquer formação superior com especialização em áreas correlatas às às
formações superiores mencionadas acima.
 Competências Técnicas: gestão da informação, ferramentas office, Lei 13.303/2016, Lei
6.404/76, noções de Direito Administrativo, fiscalização de contratos administrativos,
politicas da Companhia, noções sobre gás natural, sistemas ERP.
 Competências Específicas: redação oficial, legislação societária, gestão de processos,
gestão de conflitos, gestão da mudança, gestão de riscos, técnicas de atendimento, técnicas
de arquivamento, técnicas de negociação, conformidade legal, compliance.
 Habilidades: organização, liderança, coordenação, mediação e conciliação,
relacionamento interpessoal, controle emocional, comunicação verbal e escrita, discrição.
 Experiência: 04 anos de experiência comprovada em atividades compatíveis com aquelas
requeridas para o cargo.

4. ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA
Requisitos Requeridos
 Formação: em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Direito, Gestão Pública,
Engenharia ou qualquer formação superior com especialização em áreas correlatas às
formações superiores mencionadas acima mencionadas acima.
 Competências Técnicas: gestão da informação, ferramentas office, Lei 13.303/2016, Lei
6.404/76, Direito Administrativo, fiscalização de contratos administrativos, politicas da
Companhia, noções sobre gás natural, sistemas ERP.
 Competências Específicas: gestão de projetos, gestão de processos, gestão de riscos,
finanças corporativas, gestão de pessoas, gestão da mudança, gestão de conflitos, gestão
orçamentaria.
 Habilidades: organização, coordenação, controle, empatia, trabalho em equipe,
comunicação escrita e verbal, relacionamento interpessoal, visão sistêmica, discrição.
 Experiência: 04 anos de experiência comprovada em atividades compatíveis com aquelas
requeridas para o cargo.
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5. ASSESSOR JURÍDICO
Requisitos Requeridos
 Formação: superior em Direito, com registro na OAB
 Competências Técnicas: gestão da informação, ferramentas office, Lei 13.303/2016, Lei
6.404/76, Direito Administrativo, fiscalização de contratos administrativos, politicas da
Companhia, noções sobre gás natural, sistemas ERP.
 Competências Específicas: legislação de licitação, societária, tributária, trabalhista,
ambiental, regulação, gestão de projetos, gestão de processos, gestão de riscos, gestão de
pessoas, gestão de conflitos, gestão orçamentaria, noções de gás natural.
 Habilidades: Organização, coordenação, controle, empatia, trabalho em equipe,
comunicação escrita e verbal, relacionamento interpessoal, empatia, visão sistêmica.
 Experiência: 04 anos de experiência comprovada em atividades compatíveis com aquelas
requeridas para o cargo.

6. ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
Requisitos Requeridos
 Formação: Superior em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, Publicidade
e Propaganda, Administração com ênfase em Marketing ou qualquer formação superior com
especialização em áreas correlatas às formações superiores mencionadas acima.
 Competências Técnicas: gestão da informação, ferramentas office, Lei 13.303/2016, Lei
6.404/76, noções de Direito Administrativo, fiscalização de contratos administrativos,
politicas da Companhia, noções sobre gás natural, sistemas ERP.
 Competências Específicas: comunicação, branding, marketing comercial, relações
públicas, técnicas de análise, mídias sociais, softwares de edição de imagem e vídeo,
clipagem, midia training, gestão de projetos, gestão de processos, gestão de riscos, gestão
de pessoas, gestão da mudança.
 Habilidades: planejamento, organização, empatia, trabalho em equipe, comunicação
escrita e verbal, relacionamento interpessoal, criatividade, inovação, agilidade, visão
sistêmica.
 Experiência: 04 anos de experiência comprovada em atividades compatíveis com aquelas
requeridas para o cargo.
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7. ASSESSOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS e REGULATÓRIOS
Requisitos Requeridos
 Formação: Superior em Direito, Gestão Pública, Economia, Administração ou qualquer
formação superior com especialização em áreas correlatas às formações superiores
mencionadas acima.
 Competências Técnicas: gestão da informação, ferramentas office, Lei 13.303/2016, Lei
6.404/76, Direito Administrativo, fiscalização de contratos administrativos, politicas da
Companhia, noções sobre gás natural, sistemas ERP.
 Competências Específicas: gestão de projetos, gestão de processos, gestão de riscos,
gestão da mudança, gestão de conflitos, gestão orçamentaria, legislação societária,
tributária, trabalhista, ambiental e regulação.
 Habilidades: liderança, comunicação verbal e escrita, construção de relacionamentos,
capacidade de negociação, objetividade, relacionamento interpessoal, empatia, visão
sistêmica.
 Experiência: 04 anos de experiência comprovada em atividades compatíveis com aquelas
requeridas para o cargo.

8. GERENTE TÉCNICO
Requisitos Requeridos
 Formação: Superior em Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica ou do Petróleo e Gás.
 Competências Técnicas: gestão da informação, ferramentas office, Lei 13.303/2016, Lei
6.404/76, Direito Administrativo, fiscalização de contratos administrativos, politicas da
Companhia, noções sobre gás natural, sistemas ERP.
 Competências Específicas: gestão de projetos, gestão de contratos, desenho técnico,
dimensionamento de redes, válvulas e equipamentos, tecnologias do gás natural,
engenharia de dutos, instalações e inspeção de redes, softwares de projetos,
georeferenciamento, gestão de pessoas e gestão de riscos.
 Habilidades: planejamento, liderança, comunicação, monitoria, capacidade de
negociação, iniciativa, dinamismo, raciocínio analítico e lógico.
 Experiência: 04 anos de experiência comprovada em atividades compatíveis com aquelas
requeridas para o cargo.
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9. GERENTE COMERCIAL
Requisitos Requeridos
 Formação: Superior em Engenharia, Administração, Economia, Marketing ou qualquer
formação superior com especialização em áreas correlatas às formações superiores
mencionadas acima.
 Competências Técnicas: gestão da informação, ferramentas office, Lei 13.303/2016, Lei
6.404/76, Direito Administrativo, fiscalização de contratos administrativos, politicas da
Companhia, noções sobre gás natural, sistemas ERP.
 Competências Específicas: marketing de vendas, análise de mercado, técnicas de
negociação, estratégias de vendas, redes de gasodutos, tecnologias do gás, instalação de
redes, mercado do gás, tecnologia de projetos e conversão de equipamentos, técnicas de
atendimento ao cliente, gestão de contratos comerciais, redação empresarial, gestão de
projetos, gestão de processos, gestão de riscos, gestão de pessoas, gestão de conflitos,
gestão orçamentaria, oratória.
 Habilidades: planejamento, liderança, comunicação, empatia, capacidade de negociação
e persuasão, iniciativa, dinamismo, criatividade, monitoria, foco.
 Experiência: 04 anos de experiência comprovada em atividades compatíveis com aquelas
requeridas para o cargo.

10. GERENTE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Requisitos Requeridos
 Formação: Superior em Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica ou do Petróleo e Gás.
 Competências Técnicas: gestão da informação, ferramentas office, Lei 13.303/2016, Lei
6.404/76, Direito Administrativo, fiscalização de contratos administrativos, politicas da
Companhia, noções sobre gás natural, sistemas ERP.
 Competências Específicas: desenho técnico, dimensionamento de válvulas e
equipamentos, operação de gasodutos, tecnologias do gás, processamento e distribuição
de gás; instalações prediais para gás; tecnologia de projetos e conversão de equipamentos,
normas regulamentadoras, normas técnicas brasileiras, planos de emergência e primeiros
socorros, gestão de projetos, gestão de processos, gestão de riscos, gestão de pessoas,
gestão da mudança, gestão de conflitos, gestão orçamentaria.
 Habilidades: planejamento, visão sistêmica, liderança, comunicação, monitoria,
capacidade de negociação, iniciativa, dinamismo, raciocínio analítico e lógico, controle
emocional.
 Experiência: 04 anos de experiência comprovada em atividades compatíveis com aquelas
requeridas para o cargo.
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11. GERENTE DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
Requisitos Requeridos
 Formação: Superior em engenharia de segurança ou áreas correlatas à engenharia, com
especialização em segurança no trabalho.
 Competências Técnicas: gestão da informação, ferramentas office, Lei 13.303/2016, Lei
6.404/76, Direito Administrativo, fiscalização de contratos administrativos, politicas da
Companhia, noções sobre gás natural, sistemas ERP.
 Competências Específicas: análise de riscos, legislação trabalhista, previdenciária e
ambiental, normas regulamentadores, normas técnicas brasileiras de SMS, sistemas de
gestão de qualidade, planos de emergência e primeiros socorros, gestão de resíduos,
gestão documental, redes de gasodutos, oratória, ergonomia, gestão de projetos, gestão de
processos, gestão de pessoas, gestão da mudança, gestão de conflitos, gestão
orçamentaria.
 Habilidades: planejamento, liderança, visão sistêmica, didática, comunicação verbal e
escrita, capacidade de persuasão, monitoria, controle emocional.
 Experiência: 04 anos de experiência comprovada em atividades compatíveis com aquelas
requeridas para o cargo.

12. GERENTE DA FILIAL DE MOSSORÓ
Requisitos Requeridos
 Formação: Superior em Engenharia, Administração, Economia, Marketing, Gestão
Comercial ou qualquer formação superior com especialização em áreas correlatas às
formações superiores mencionadas acima.
 Competências Técnicas: gestão da informação, ferramentas office, Lei 13.303/2016, Lei
6.404/76, Direito Administrativo, fiscalização de contratos administrativos, politicas da
Companhia, noções sobre gás natural, sistemas ERP.
 Competências Específicas: gestão de projetos, gestão de processos, gestão de riscos,
gestão de pessoas, gestão de conflitos, gestão orçamentaria, regulação, direito empresarial,
marketing de vendas, análise de mercado, técnicas de negociação, redes de gasodutos,
tecnologias do gás, instalação de redes, mercado do gás, gestão de contratos comerciais,
redação empresarial, oratória.
 Habilidades: planejamento, liderança, comunicação, empatia, capacidade de negociação
e persuasão, iniciativa, dinamismo, criatividade, monitoria.
 Experiência: 04 anos de experiência comprovada em atividades compatíveis com aquelas
requeridas para o cargo.
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13. GERENTE ADMINISTRATIVO E DE SUPRIMENTOS
Requisitos Requeridos
 Formação: Superior em Engenharia, Administração, Economia, Direito ou Gestão Pública
ou qualquer formação superior com especialização em áreas correlatas às formações
superiores mencionadas acima.
 Competências Técnicas: gestão da informação, ferramentas office, Lei 13.303/2016, Lei
6.404/76, Direito Administrativo, fiscalização de contratos administrativos, politicas da
Companhia, noções sobre gás natural, sistemas ERP.
 Competências Específicas: gestão de projetos, gestão de processos, gestão de riscos,
gestão de pessoas, gestão da mudança, gestão de conflitos, gestão orçamentaria, logística
de compras, gestão de estoque, gestão de contratos administrativos, legislação de
licitações, tributária e empresarial, técnicas de negociação, técnicas de atendimento, gestão
de serviços.
 Habilidades: planejamento, liderança, coordenação, visão sistêmica, liderança,
comunicação verbal e escrita, capacidade analítica, raciocínio lógico, agilidade, capacidade
de persuasão e negociação.
 Experiência: 04 anos de experiência comprovada em atividades compatíveis com aquelas
requeridas para o cargo.

14. GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
Requisitos Requeridos
 Formação: Superior em Administração, Direito, Ciências Contábeis, Gestão Pública ou
Gestão de RH/Pessoas ou qualquer formação superior com especialização em áreas
correlatas às formações superiores mencionadas acima.
 Competências Técnicas: gestão da informação, ferramentas office, Lei 13.303/2016, Lei
6.404/76, Direito Administrativo, fiscalização de contratos administrativos, politicas da
Companhia, noções sobre gás natural, sistemas ERP.
 Competências Específicas: gestão de projetos, gestão de processos, gestão de riscos,
gestão de pessoas, gestão da mudança, gestão do conhecimento, gestão de conflitos,
gestão orçamentaria, oratória, legislação trabalhista e previdenciária, clima organizacional,
gestão de capacitação, gestão de indicadores, planos de carreira, gestão de beneficios,
jornada de trabalho, gestão de desempenho.
 Habilidades: planejamento, liderança, coordenação, visão sistêmica, capacidade de
negociação, comunicação, controle emocional, capacidade analítica, mediação,
criatividade, relacionamento interpessoal, visão sistêmica.
 Experiência: 04 anos de experiência comprovada em atividades compatíveis com aquelas
requeridas para o cargo.
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15. GERENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Requisitos Requeridos
 Formação: Superior em Sistemas de Informação, Ciências da Computação, Engenharia
da Computação ou equivalente ou qualquer formação superior com especialização em áreas
correlatas às formações superiores mencionadas acima.
 Competências Técnicas: gestão da informação, ferramentas office, Lei 13.303/2016, Lei
6.404/76, Direito Administrativo, fiscalização de contratos administrativos, politicas da
Companhia, noções sobre gás natural, sistemas ERP.
 Competências Específicas: , normas técnicas de ti, metodologia de desenvolvimento de
sistemas; governança de ti, gestão de contratos de outsourcing, gestão de serviço em
desenvolvimento, manutenção e suporte de tic, infraestrutura de tic, implementação de erps,
técnicas de atendimento ao cliente, gestão de documentos, tecnologias de comunicação,
internet das coisas, gestão de projetos, gestão de processos, gestão de riscos, gestão de
pessoas, gestão da mudança, gestão de conflitos, gestão orçamentaria.
 Habilidades: planejamento, organização, liderança, monitoria, foco, capacidade analítica,
raciocínio lógico, comunicação verbal e escrita, criatividade, inciativa, inglês técnico,
empatia, relacionamento interpessoal, visão sistêmica.
 Experiência: 04 anos de experiência comprovada em atividades compatíveis com aquelas
requeridas para o cargo.

16. GERENTE DE CONTABILIDADE
Requisitos Requeridos
 Formação: Superior em Ciências Contábeis e registro no CRC
 Competências Técnicas: gestão da informação, ferramentas office, Lei 13.303/2016, Lei
6.404/76, Direito Administrativo, fiscalização de contratos administrativos, politicas da
Companhia, noções sobre gás natural, sistemas ERP.
 Competências Específicas: legislação societária, contábil, tributária e financeira, Normas
de Contabilidade Internacionais, gestão tributária, gestão de custos, sistemas fiscais gestão
de projetos, gestão de processos, gestão de riscos, gestão de pessoas, gestão da mudança,
gestão de conflitos, gestão orçamentaria.
 Habilidades: planejamento, organização, liderança, comunicação verbal e escrita,
mediação e conciliação, planejamento, monitoria, foco, raciocínio analítico e lógico, aptidão
com séries numéricas, relacionamento interpessoal, visão sistêmica.
 Experiência: 04 anos de experiência comprovada em atividades compatíveis com aquelas
requeridas para o cargo.
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17. GERENTE FINANCEIRO
Requisitos Requeridos
 Formação: Superior em Administração, Economia, Ciências Contábeis, ou qualquer
formação superior com especialização em áreas correlatas às formações superiores
mencionadas acima.
 Competências Técnicas: gestão da informação, ferramentas office, Lei 13.303/2016, Lei
6.404/76, Direito Administrativo, fiscalização de contratos administrativos, politicas da
Companhia, noções sobre gás natural, sistemas ERP.
 Competências Específicas: operações financeiras, avaliação de crédito, fluxo de caixa,
sistemas fiscais, análise de investimentos, matemática financeira, técnicas de negociação.
gestão de projetos, gestão de processos, gestão de riscos, gestão de pessoas, gestão
orçamentaria, legislação tributária, societária.
 Habilidades: planejamento, organização, liderança, comunicação verbal e escrita,
capacidade de negociação, mediação e conciliação, planejamento, monitoria, foco,
raciocínio analítico e lógico, aptidão com séries numéricas, relacionamento interpessoal,
visão sistêmica.
 Experiência: 04 anos de experiência comprovada em atividades compatíveis com aquelas
requeridas para o cargo.
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