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1. APRESENTAÇÃO DA POLÍTICA DE PRECISÃO CONTÁBIL E 

FINANCEIRA 

A presente Política traz orientações gerais para controle e 

registro dos fluxos financeiros da GEL ENGENHARIA, visando à precisão 

contábil e financeira da COMPANHIA.  

Todos os acionistas, administradores, colaboradores, 

fornecedores, prestadores de serviço e parceiros de negócios da GEL 

devem conhecer as disposições da Precisão Contábil e Financeira da 

Companhia. 
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3. GLOSSÁRIO 

Para melhor compreensão dos termos e expressões utilizadas pela 

Política de Precisão Contábil e Financeira da GEL ENGENHARIA, apresenta-se 

o glossário a seguir com o significado dos termos adotados: 

 

 

 ADMINISTRADORES: Diretores, 

Conselheiros de Administração, 

Gestores, e Membros dos Comitês da 

GEL; 

 CANAL DE DENÚNCIAS: Instância de 

recebimento das denúncias e 

contribuições de eventuais situações 

em desconformidade com o Programa 

de Compliance da GEL ENGENHARIA; 

 CÓDIGO DE ÉTICA E  CONDUTA: 

Refere-se ao Código de Ética e  

Conduta da GEL ENGENHARIA, 

integrante do Programa de 

Compliance da empresa; 

 COLABORADORES: Todos os 

funcionários, aprendizes, estagiários 

e demais representantes da GEL que 

atuam em sua sede, filiais, obras e 

demais empreendimentos conduzidos 

direta ou indiretamente pela 

COMPANHIA; 

 COMITÊ DE COMPLIANCE: Órgão 

destinado a averiguar e apurar as 

denúncias trazidas ao Programa de 

Compliance da GEL, cujos membros 

são indicados pelos ADMINISTRADORES 

da COMPANHIA e devidamente 

aprovados pelo Conselho de 

Administração da GEL; 

 COMPLIANCE: Transmite a ideia de 

conformidade em geral, como 

também os mecanismos, medidas e 

previsões de governança corporativa 

que buscam a proteção da imagem e 

integridade da GEL;  

 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 

Instância societária responsável pelo 

acompanhamento e monitoramento 

do funcionamento dos mecanismos 

do Programa de Compliance; 

 FORNECEDORES: Pessoa física ou 

jurídica que forneça e/ou preste 

serviços à GEL sempre em 

decorrência da celebração de 

contrato entre o Contratado e a 

COMPANHIA; 

 GEL ENGENHARIA, GEL ou 

COMPANHIA: Refere-se à GOETZE 

LOBATO ENGENHARIA S.A. ou a qualquer 

das empresas e sociedades em que a 

COMPANHIA exerça 

predominantemente o poder de 

controle societário. 

 PARCEIROS: Todos os profissionais, 

pessoas físicas ou pessoas jurídicas, 

contratadas que não sejam 
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colaboradores efetivos, que atuam 

direta ou indiretamente em favor da 

GEL em decorrência de um contrato 

associativo celebrado de forma 

definitiva ou temporária. 

 TERCEIROS: Pessoa física ou 

jurídica que não possui nenhum tipo 

de vínculo direto ou indireto com a 

GEL. 
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4. INTRODUÇÃO E OBJETIVO DA POLÍTICA 

Esta Política descreve as condutas recomendadas, incentivadas 

e vedadas para garantir a precisão contábil e financeira da GEL 

ENGENHARIA. Essas orientações são baseadas em obrigações legais e 

recomendações de órgãos nacionais e internacionais. 

Como expressado no Código de Ética e Conduta da COMPANHIA, 

a GEL ENGENHARIA acredita que a documentação e a rastreabilidade 

dos seus ativos financeiros garantem a correta aplicação dos 

numerários pertencentes à empresa e enseja uma maior confiança de 

instituições financeiras e potenciais parceiros. 

 

5. ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA PRESENTE POLÍTICA 

Esta Política se aplica à GEL ENGENHARIA como um todo e a 

quaisquer atividades de negócios administradas ou conduzidas em 

nome da COMPANHIA ou por terceiros intermediários. 

Os administradores e colaboradores da GEL devem conhecer o 

conteúdo desta Política e observá-la no desempenho de suas atividades 

sendo recomendável dar ciência da mesma aos parceiros e 

fornecedores. 

 

6. PARÂMETROS DE CONDUTA PARA A PRECISÃO CONTÁBIL E 

FINANCEIRA DA GEL ENGENHARIA  

Conforme o item 6.1.3 do Código de Ética e Conduta da GEL 

ENGENHARIA, a indicação dos dados financeiros de forma correta e 
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transparente é esforço perene na COMPANHIA.  

A Política de Precisão Contábil e Financeira da GEL ENGENHARIA 

se baseia em dois pilares: (i) controle prévio e acompanhamento das 

movimentações financeiras e contábeis e (ii) de seus registros.  

Em ambos os casos, espera-se que os envolvidos nas 

operações se comprometam a:  

 Não dissimular, modificar ou adulterar processos de 

pagamentos ou informações contábeis;  

 Não manipular controle ou registro das transações 

financeiras para obter qualquer tipo de benefício para si 

ou para terceiros; 

 Agir com zelo e registrar transações de forma organizada 

e clara;  

 Estar atentos aos procedimentos específicos desta 

Política, pois estão baseados nas melhores práticas 

contábeis e de governança corporativa. 

 

6.1. Controle prévio de movimentações financeiras e 

contábeis: 

A GEL ENGENHARIA adota rigorosos processos para aprovação 

e fiscalização prévia dos pagamentos que precisa realizar. As despesas 

envolvendo pagamentos deverão ser aprovadas de acordo com as 

normas internas da empresa, em processo que possui diversos níveis 

de alçada.  

Nesse sentido, sempre que possível e que se mostre razoável, 

serão adotadas diligências para que um mesmo colaborador não possa, 

ao mesmo tempo, aprovar, operacionalizar e realizar um pagamento. 
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De forma ainda mais diligente, pagamentos destinados a 

contratados classificados no Grupo I da Política de Due Diligence 

deverão ser aprovados por gerentes, diretores ou profissionais 

superiores na empresa.  

A GEL ENGENHARIA evita realizar transações em espécie, com 

o objetivo de facilitar controle e registro das movimentações de caixas. 

Assim, uma vez aprovados, os pagamentos preferencialmente serão 

realizados por meios eletrônicos, como transferências bancárias, 

exceto para o suprimento de necessidades que se realizem por meio 

de pronto pagamento em espécie no âmbito dos canteiros de obras.   

Todo pagamento será destinado à pessoa, física ou jurídica, 

que contratou com a GEL ENGENHARIA. Pagamentos a pessoas não 

integrantes dessa relação somente poderão ser realizados com a 

apresentação de procuração escrita, autorizando o recebimento do 

pagamento em nome do credor da GEL ENGENHARIA, ou nos casos de 

haver prévia e precisa previsão contratual indicando forma alternativa 

de pagamento.  

 

6.2. Registro de movimentações financeiras 

O registro de movimentações financeiras é também um 

instrumento para controle e confiabilidade contábil. Dessa forma, o 

registro correto garante a transparência dos fluxos financeiros da GEL 

ENGENHARIA perante o mercado, respeitando-se os limites do direito 

ao sigilo e a necessidade de a COMPANHIA manter informações 

confidenciais.  

Toda movimentação financeira deverá ser registrada nos livros 
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e registros contábeis. Suas categorizações e descrições deverão ser 

corretas e claras. É vedado fazer lançamentos contábeis inadequados, 

ambíguos, fraudulentos ou empregar qualquer procedimento, técnica 

ou artifício que possa ocultar ou de qualquer forma encobrir 

pagamentos ilegais. 

Além disso, como já mencionado no Código de Ética e Conduta 

da GEL, os registros contábeis da COMPANHIA devem ser conduzidos 

conforme as melhores práticas contábeis adotadas no país em que as 

operações são realizadas. 

No caso do Brasil, isso significa seguir a legislação contábil e 

societária brasileira, bem como as normas e recomendações do 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), IRFS e da Receita Federal do 

Brasil (RFB). 

Nesse intento, caso necessário, a GEL poderá terceirizar os 

serviços de contabilidade. Essa contratação se submete à diligência 

detalhada, prevista para o Grupo I da Política de Due Diligence. Vale 

ressaltar que a GEL se compromete a contratar profissionais com 

expertise reconhecida pelo mercado e boa reputação, que se alinhem 

aos valores presentes no Programa de Compliance da COMPANHIA.  

É importante que, ao assinar o Termo de Adesão e 

Responsabilidade previsto na Política de Fornecedores, os contadores 

contratados estejam cientes da presente Política.  

Supervisionando a precisão contábil e financeira, a COMPANHIA 

também poderá contratar auditorias financeiras externas. Assim, 

garante-se a contabilidade precisa e estrito controle financeiro das 

transações na GEL ENGENHARIA.  
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Destaca-se que contratação de auditores externos também se 

enquadra no Grupo I da Política de Due Diligence e deve ser precedida 

de diligência detalhada.  

 

7. PARÂMETROS DE CONDUTA ESPERADA DE FORNECEDORES E 

PARCEIROS 

A GEL ENGENHARIA prioriza a contratação de fornecedores e 

parceiros que prezem por precisão contábil e financeira dentro de suas 

empresas. Assim, incentiva que seus fornecedores e parceiros 

mantenham registros completos, de acordo com as normativas e 

recomendações do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), IRFS e da 

Receita Federal do Brasil (RFB).  

Por outro lado, ao realizar pagamentos a fornecedores e 

parceiros, a GEL ENGENHARIA exigirá documentações precisas e 

discriminadas, com a correspondente emissão de nota fiscal ou recibo.  

Parceiros de negócios que realizem pagamentos em nome da 

GEL ENGENHARIA, tão logo efetuada a transação, igualmente deverão 

apresentar fatura e nota fiscal discriminando os serviços ou produtos 

adquiridos, taxas aplicáveis ou quaisquer outras despesas incidentes.  

 

8. DENÚNCIAS E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 

No caso de presenciar ou ser instado a participar de qualquer 

prática incompatível com os princípios do Programa de Compliance da 

GEL ENGENHARIA, o acionista, administrador, colaborador e prestador 
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de serviço que atua internamente devem deixar clara a sua postura de 

não compactuar com oferecimento de qualquer tipo de vantagem 

ilícita.  

Dessa forma, conforme o Código de Ética e Conduta, tanto em 

tais casos quanto na hipótese de o administrador ou o colaborador da 

GEL ENGENHARIA ter ciência de qualquer outro ato que contrarie os 

documentos do Programa ou esta Política, o Comitê de Compliance 

deverá ser imediatamente comunicado.  

Para tanto, está disponível o sistema de denúncias identificado 

no Código de Ética e Conduta da GEL ENGENHARIA e na Política 

Anticorrupção e Antissuborno da COMPANHIA.  

No caso de dúvidas sobre situações envolvendo a precisão 

contábil e financeira, o Comitê de Compliance está à disposição para o 

esclarecimento de dúvidas, por meio dos canais de comunicação 

descritos no site da COMPANHIA. 

 

9. LIDERANÇA DA POLÍTICA  

As competências de cada um dos órgãos de liderança do 

Programa de Compliance, para o fim de cumprimento desta Política, 

são determinadas tal qual no Código de Ética e Conduta e na Política 

Anticorrupção e Antissuborno da GEL ENGENHARIA.  

Aplicam-se à Política de Precisão Contábil e Financeira os 

deveres de (i) revisão periódica de seus termos, conforme as demais 

políticas adotadas pela GEL ENGENHARIA, sempre que entendido 

necessário; (ii) reporte periódico do Comitê de Compliance para com 
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os demais órgãos de liderança do Programa de Compliance e 

Integridade da GEL ENGENHARIA, tal como determinado no Código de 

Ética e Conduta e na Política Anticorrupção e Antissuborno, sempre que 

entendido necessário; e, (iii) comunicação imediata de qualquer 

irregularidade ou situação sensível que demande o conhecimento 

imediato da administração e da liderança do Programa de Compliance. 

 

10. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

Para a confecção da presente Política, foram levados em 

consideração as seguintes normas, documentos, instruções 

normativas, entre outros: 

 Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção); 

 Manual de Boas Práticas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC); 

 ABNT NBR ISO 37.001 - Sistemas de gestão antissuborno; 

 Código de Ética e Conduta da GEL ENGENHARIA; 

 Política Anticorrupção e Antissuborno da GEL ENGENHARIA e 

 Política de Due Diligence da GEL ENGENHARIA. 

  

11. DISPOSIÇÕES GERAIS  

A Política de Precisão Contábil e Financeira da GEL ENGENHARIA 

foi aprovada em 03/06/2020 pelo Conselho de Administração da 

COMPANHIA e entra em vigor na mesma data. 

 


