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1. OBJETIVO
A Governança Corporativa da Paranapanema S.A. (“Companhia”) requer a definição de
autoridades e suas respectivas alçadas de aprovações visando direcionar, disciplinar e
otimizar o fluxo de tomadas de decisões. Esta definição é formalizada na Tabela de
Delegação de Autoridade e Alçadas (“Tabela de Alçadas”).
2. APLICAÇÃO
Aplica-se a todas as áreas da Paranapanema e de suas empresas.
3. REFERÊNCIAS
•
•
•

Estatuto Social
Regimento do Conselho de Administração.
Tabela de Delegação de Autoridade e Alçadas

ti

4. DEFINIÇÕES

5. DESCRIÇÃO
ASPECTOS GERAIS

D

5.1.
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4.1. Delegado: Colaborador substituto do Delegante.
4.2. Delegante/Aprovador: Colaborador responsável com autoridade para aprovações de
documentos dentro da Paranapanema, conforme definido pelo Conselho de
Administração, Diretoria Executiva ou Tabela de Alçadas.
4.3. Alçada: Limites estabelecidos por competência de cargo ou valores.
4.4. Aprovação: Aprovar, consentir ou concordar com o documento que seguiu para sua
aprovação, conforme alçada determinada pela Tabela de Alçadas.

5.1.1. A Tabela de Alçada deverá respeitar a estrutura organizacional, evitando o conflito de
interesses, alinhando a complexidade e riscos das decisões aos respectivos graus de
competência dos níveis hierárquicos, e minimizando os riscos de erros e fraude.
5.1.2. Os valores da Tabela de Alçada deverão ser avaliados periodicamente para assegurar
que o risco inerente aos volumes financeiros movimentados pela Companhia em cada
uma de suas atividades esteja de acordo com a senioridade do cargo/função.
5.1.3. As competências das alçadas serão definidas pela senioridade do cargo e/ou função e
nunca pela senioridade do colaborador. Na estrutura de aprovação somente serão
inclusos os cargos e/ou funções que tenham real interesse e responsabilidade pelo
assunto a ser decidido, e que possuam capacidade analítica e poder de veto.
5.1.4. Todo processo que necessite de aprovação deve seguir os princípios de segregação de
função no qual quem dá origem a um processo que necessite de aprovação não pode
aprová-la. Em situações de restrição de recursos, deve ser definido um controle no
processo ou no departamento.
5.1.5. É terminantemente proibido a qualquer colaborador aprovar as suas próprias despesas.
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5.1.6. Cabe à Diretoria Executiva avaliar o grau de risco nos processos da Companhia e
implementar fluxos de aprovações preventivos ou detectivos que reflitam o nível de
exposição definido pelo Conselho de Administração.
5.1.7. O fluxo de aprovação deve incluir os cargos e/ou funções que complementam a
avaliação e validação dos diversos tipos de riscos e compliance inerentes ao objeto a
ser aprovado, assim como a sua viabilidade e prazo de execução. O intuito é assegurar
que o mérito da decisão não fique restrito à perspectiva de uma área específica, sem
considerar outros fatores e gestão de riscos imprescindíveis ao sucesso da ação a ser
tomada.
5.1.8. Independente do meio e forma (sistêmico ou físico) as aprovações devem seguir as
premissas da Tabela de Alçada e de segregação de funções.
5.1.9. Os direitos estabelecidos em procurações outorgados pelos Diretores Estatutários
devem seguir as regras e restrições formalizadas na Tabela de Alçada.
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5.1.10. Os administradores e os gestores da Companhia são responsáveis em divulgar,
promover e a zelar pelo cumprimento desta Política.

D
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5.2. REVISÃO
5.2.1. A Tabela de Alçadas poderá ser revisada semestralmente, caso a administração julgue
conveniente.

D

6. RESPONSABILIDADES
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5.2.2. Qualquer usuário da Tabela de Alçadas poderá propor alterações, mediante
apresentação do formulário de justificativa, nos ternos do Anexo a da presente Política,
que conterá os fundamentos necessários para avaliação da alteração pretendida.

6.1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
• Aprovar a Política e a Tabela de Alçadas
• Analisar e aprovas as alterações ou inclusões de alçadas e limites na Tabela de
Alçadas
6.2. DIRETORIA EXECUTIVA
• Deliberar sobre casos não previstos nesta Política
• Encaminhar ao Comitê de Auditoria e Conselho de Administração as alterações
propostas na Tabela de Alçadas para deliberação
6.3. COMITÊ DE AUDITORIA
• Avaliar, monitorar, opinar e recomendar ao Conselho de Administração a aprovação,
alteração e/ou aprimoramento desta Política e da Tabela de Alçadas
6.4. AUDITORIA INTERNA
• Monitorar e encaminhar ao Comitê de Auditoria e Conselho de Administração os
eventos ocorridos em desacordo com esta Política e a Tabela de Alçadas
6.5. DELEGANTE/APROVADOR
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• Manter a área de Controles Internos, responsável pelo controle de delegações,

atualizada e informada sobre eventuais alterações nas delegações de sua
competência como inclusão, alteração, exclusão de alçadas, limites e cancelamento
• Contatar a área de Controles Internos no caso de surgimento de novos documentos
ou casos não previstos
6.6. DELEGADO
• Aprovar e analisar os documentos que estiverem sob sua responsabilidade enquanto
delegado.
• Exercer todas as atividades e responsabilidades do Delegante, enquanto substituto.
6.7. USUÁRIOS
• Encaminhar formulário com solicitação de alterações ou proposta de inclusão de
novos eventos
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6.8. CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE
• Monitorar e assegurar o integral cumprimento desta Política e da Tabela de Alçadas.
• Atualizar o tipo de instrumento na Tabela de Alçadas, quando se fizer necessário.
• Certificar de que os aprovadores correspondem aos autorizados, bem como se os
limites de alçada procedem
• Contatar os respectivos delegantes para esclarecimentos de dúvidas, quando se fizer
necessário
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6.9. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
• Parametrizar os sistemas, em conformidade com a Tabela de Alçadas
• Efetuar as delegações de alçada, desde que sejam solicitadas formalmente e em
conformidade com esta Política, assim como aprovadas pelo superior do delegado
7. RISCOS ENVOLVIDOS

A observação desta Política poderá minimizar, dentre outros, os impactos dos seguintes
riscos:
•
•
•

Aprovação de documentos fora dos limites estabelecidos
Delegação de autoridade não compatível com o cargo/função
Prevenção de casos de erro, corrupção privada e/ou fraude

8. ANEXOS
a. Formulário de manutenção da Tabela de Alçadas
b. Tabela de Alçadas
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REGISTROS DE APROVAÇÕES:
NOME DA ÁREA
Elaborado por
Aprovado por
1ª Revisão
Avaliado por
Aprovado por

DATA
23/08/2014
23/08/2014
30/10/2014
23/03/2018
23/05/2018
23/05/2018
25/06/2018
28/06/2018

Controles Internos
Diretoria Executiva
Conselho de Administração
Jurídico
Controles Internos
Comissão de Avaliação
Diretoria Executiva
Conselho de Administração

REGISTROS DE ALTERAÇÕES:
VERSÃO

N/A
- Atualização da estrutura / formato da política
- Exclusão da possibilidade da DE estabelecer alçadas mais
restritivas que os limites estabelecidos pela Tabela de
Alçadas
- Inclusão da previsão de revisão periódica
- Inclusão de formulário próprio para revisão
- Inclusão das responsabilidades

DATA
N/A
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30/05/2018
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MODIFICAÇÃO
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a. Formulário de manutenção da Tabela de Alçadas.
FORMULÁRIO - ALTERAÇÃO DA MATRIZ DE ALÇADAS
1. INFORMAÇÕES DO SOLICITANTE
Nome Completo:
Cargo:
Área/Diretoria:

Telefone/Ramal:

E-mail:
Gerente do Solicitante:
Data da Solicitação:

Diretor do Solicitante:
__________ / __________ / ___________________

2. SOLICITAÇÃO ( Se o item existe, preencher " A. SIM ". Caso contrário, preencher " B. NÃO " )
A.

SIM - Item existente na Tabela Vigente:
Número do Item:

Marcar abaixo o(s) campo(s) necessários para alteração:

___ÁREA ___ASSUNTO ___DESCRIÇÃO ___COMPETÊNCIA ___LIMITE ___UNID. MEDIDA ___OBSERVAÇÃO ___INSTRUMENTO
Detalhar a necessidade da alteração:

NÃO - Novo item:

ar

B.

ou

ti

Justificar a alteração (Se possível, adicionar a medição/racional realizado para justificar a solicitação):

lle

D

Detalhar a necessidade de inclusão na Tabela:

an

ie

Justificar a inclusão. (Se possível, adicionar a medição/racional realizado para justificar a solicitação):

Preencher as informações abaixo para o novo item proposto:

D

ÁREA:
ASSUNTO:
DESCRIÇÃO:

LIMITE:
UNID. MEDIDA:
OBSERVAÇÃO:

COMPETÊNCIA:

INSTRUMENTO:

3. CONTROLES INTERNOS
Nome do Avaliador:
Data da Avaliação:
Solicitação pertinente:

__________ / _________ / __________________
___ SIM

___ NÃO

Justificar a avaliação realizada:

4. PROCESSO DE APROVAÇÃO (preenchido por Controles Internos)
Áreas envolidas que deverão dar parecer:

Data da aprovação da área:
__________ / _________ / __________________
__________ / _________ / __________________
__________ / _________ / __________________

Informar data prevista para pauta da aprovação:
RDE: __________ / _________ / __________________
RCA: __________ / _________ / __________________

5. PARECER FINAL (preenchido por Controles Internos)
Número da Súmula:
Item aprovado pela RDE e RCA:

___ SIM

___ NÃO - Justificativa:

Data da conclusão (implementação do item): __________ / __________ / _____________________
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b. Tabela de Alçadas – Disponibilizada no portal PMANet  Normativos
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https://paranapanema.sharepoint.com/sites/pmanet/Politicas/Tabela%20de%20Al%C3%A7ad
as_v.02.pdf
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