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RESUMO 
Este programa apresenta as principais 

medidas de Governança Corporativa 

adotadas pela Sanemar. 
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GOVERNANÇA CORPORATIVA 

  

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) define governança 

corporativa como um sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas. Ainda segundo o IBGC, as boas práticas de governança 

corporativa convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando 

interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da 

organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão 

da organização, sua longevidade e o bem comum1. 

A Lei 13.303 Artigo 8º, que destaca os objetivos e os requisitos de transparência 

das empresas públicas e as sociedades de economia mista, recomenda que as empresas 

divulguem amplamente suas práticas de Governança Corporativa.  

A estrutura de Governança da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar) é 

composta pelo Órgão de Deliberação (Assembleia Geral), Órgãos de Administração 

(Conselho de Administração e Diretoria Colegiada), e Órgãos de Fiscalização (Conselho 

Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Elegibilidade Estatuário). Ademais, a 

Sanemar também dispõe do setor Assessoria de Compliance e Governança, que inclui as 

áreas de Controle Interno e Gestão de Risco. 

A Companhia de Saneamento de Maricá – Sanemar - comprometida com a 

disseminação da cultura ética busca firmar-se como exemplo de conduta de integridade 

e transparência no exercício de suas atividades a fim de atender o interesse público. 

Nesse contexto, os Agentes de Governança se empenham através de uma 

liderança ética e da propagação da cultura organizacional, corroborando os valores 

corporativos enunciados no Código de Conduta Ética e Integridade e nas orientações 

presentes neste Programa de Governança Corporativa.  

 

 

 

                                                           
1 Disponível em: https://www.ibgc.org.br/conhecimento/governanca-corporativa. Acesso em 08/10/2019. 
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Os valores que lastreiam as práticas da Sanemar são:  

• Compromisso com o cliente 

• Responsabilidade socioambiental 

• Sustentabilidade 

• Ética 

• Transparência 

• Valorização dos colaboradores 

• Engajamento profissional 

• Eficiência 

• Inovação 

 

 Dessa forma, a Companhia tem aperfeiçoado suas práticas de Governança 

Corporativa, sempre de forma alinhada com sua missão de prestar serviços de excelência 

em esgotamento sanitário e colaborar para a solução de abastecimento de água, 

promovendo a qualidade de vida da população e atuando com responsabilidade 

socioambiental. 

 

Dentre as principais medidas adotadas destacam-se:  

• Estatuto Social;  

• Código de Conduta Ética e Integridade;  

• Canal de Ética;  

• Política de Porta-Vozes, divulgação e uso de informações 

relevantes;  

• Disseminação do conhecimento através de treinamentos, palestras 

e cursos oferecidos no âmbito da Sanemar e externos.  

  Utilizando-se das melhores práticas e referenciais de mercado, a Sanemar busca, 

fundamentada em sua visão corporativa, tornar-se referência em serviços de 

saneamento, com foco na universalização dos serviços e promoção da melhoria da 

qualidade de vida e da conservação ambiental. 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

As responsabilidades, os limites de atuações e a estrutura organizacional da 

Sanemar estão bem definidos no Estatuto Social da Companhia, sempre observando o 

que dispõe a legislação vigente. O Conselho Fiscal, Comitê de Elegibilidade e o Conselho 

de Administração estão ligados à Assembleia de Acionistas, assim como as Assessorias, 

incluindo a Assessoria de Compliance e Governança, estão ligadas ao Diretor-Presidente.  
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ASSEMBLEIA GERAL 

  

A Assembleia Geral é o órgão superior de deliberação da Sanemar, constituída por 

acionistas com direito a voto, com poderes para deliberar sobre todos os assuntos e 

negócios pertinentes ao objeto social da Companhia. As atribuições legais da Assembleia 

Geral são: 

 

 

• Aprovar e alterar o Estatuto Social; 

• Tomar, a cada exercício, as contas dos administradores, examinando, discutindo e 

votando as demonstrações financeiras e as deposições de reservas para 

investimento, quando existirem; 

• Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 

dividendos; 

• Aprovar a eleição e a destituição, na forma da legislação vigente, dos membros do 

Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Colegiada; 

• Aprovar a correção da expressão monetária, aumento ou diminuição do Capital 

Social; 

• Fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração, do Conselho 

Fiscal e da Diretoria Colegiada, conforme Estatuto e a legislação vigente; 

• Deliberar sobre a avaliação de bens com que os acionistas concorrerão para o 

Capital Social; 

• Deliberar sobre a criação e utilização de reservas; 

• Deliberar sobre a transformação, incorporação ou cisão da Sanemar, sua 

dissolução ou liquidação, bem como eleger e destituir os liquidantes e julgar-lhes 

as contas; 

• Deliberar sobre outros assuntos que lhe forem propostos pelo Conselho de 

Administração e Conselho Fiscal; 

• Deliberar sobre a criação ou extinção de Diretorias. 
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

O Conselho de Administração é composto por no mínimo 7 (sete) e no máximo 11 

(onze) membros com mandatos de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos em conjunto ou 

separadamente por no máximo 3 (três) reconduções consecutivas, eleitos em Assembleia 

Geral de Acionistas e por ela destituíveis a qualquer tempo.  

As reuniões do Conselho de Administração ocorrem mensalmente em caráter 

ordinário e extraordinariamente sempre que necessário.  

Dentre as diversas atribuições do Conselho de Administração destacam-se: 

• Fixar diretrizes e orientações gerais dos negócios da Sanemar; 

• Eleger e destituir os membros da Diretoria Colegiada;  

• Fiscalizar a gestão dos diretores;  

• Convocar Assembleia Geral quando julgar conveniente; 

• Aprovar ou alterar o seu Regimento Interno e o da Sanemar; 

• Autorizar a criação ou fechamento de filiais; 

• Conceder licença aos membros da Diretoria, deliberando quanto aos seus 

substitutos; 

• Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; 

• Discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de Governança 

Corporativa, relacionamento com as partes interessadas, política de gestão de 

pessoas e código de conduta dos agentes; 

• Implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos corporativos e de 

controles internos; 

• Estabelecer políticas de Porta-Vozes; 

• Avaliar o desempenho dos diretores da Sanemar; 

• Discutir e aprovar o plano Estratégico e de Negócios elaborado pela 

administração da Sanemar; 

• Promover, anualmente, análise de atendimento das metas e resultados na 

execução do Plano de Negócios e da estratégia de longo prazo; 



 

 
 PROGRAMA DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA 
  GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

 

 

7 
 

• Fixar os limites de endividamento da Sanemar; 

• Aprovar a estrutura organizacional e funcional da Sanemar proposta pela 

Diretoria Colegiada; 

• Fixar os honorários da Diretoria, conforme as políticas, procedimentos e 

limitações aprovadas em Assembleia Geral; 

• Eleger o Comitê de Auditoria Estatuário; 

• Pronunciar-se sobre a situação administrativa e financeira da empresa; 

• Submeter à Assembleia Geral a correção da expressão monetária do Capital 

Social e suas mudanças; 

• Escolher, nomear, contratar, demitir e destituir os auditores independentes; 

• Aprovar a autorização para o encaminhamento à Assembleia Geral de 

proposta sobre reforma estatuária, dissolução ou liquidação da Sociedade, 

fusão ou incorporação, criação e utilização de reservas. 

 

CONSELHO FISCAL 

 

O Conselho Fiscal da Companhia é composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 

5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral 

Ordinária, com mandato não superior a 2 (dois) anos, sendo permitidas duas reconduções 

consecutivas dos membros.  

As reuniões do Conselho Fiscal ocorrem mensalmente em caráter ordinário, e, 

extraordinariamente, sempre que convocado por qualquer de seus membros ou pelo 

Presidente do Conselho de Administração.  

As atribuições do Conselho de Fiscal, previstas no art. 163 da Lei 6.404/1976, são: 

• Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e 

verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; 

• Opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu 

parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à 

deliberação da Assembleia Geral; 
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• Opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas 

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

debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de 

capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou 

cisão; 

• Denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se 

estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses 

da Companhia, à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que 

descobrirem, e sugerir providências úteis à Companhia; 

• Convocar a Assembleia Geral ordinária, se os órgãos da administração 

retardarem por mais de 1 (um) mês essa convocação, e a extraordinária, 

sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das 

assembleias as matérias que considerarem necessárias; 

• Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações 

financeiras elaboradas periodicamente pela Companhia; 

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

• Exercer essas atribuições, durante a liquidação, tendo em vista as disposições 

especiais que a regulam. 

 

 

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO 

 

O Comitê de Auditoria Estatutário é órgão de caráter consultivo composto de 5 

(cinco) membros eleitos pelo Conselho de Administração. Inicialmente contando com 3 

(três) membros, e após o primeiro ano de investidura ocorrerá a eleição dos demais. O 

mandato será de 2 (dois) anos.  

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário devem ter experiência 

profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo, preferencialmente na área 

de contabilidade, auditoria ou no setor de atuação da Sanemar, devendo, um dos 
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membros ter experiência profissional reconhecida em assuntos de contabilidade 

societária. 

O comitê de Auditoria Estatuário deverá possuir meios para receber denúncias, 

inclusive sigilosas, internas e externas à Companhia, em matérias relacionadas ao escopo 

de suas atividades, via Ouvidoria da Sanemar. 

As reuniões do Comitê de Auditoria devem ocorrer, quando necessário, no mínimo 

bimensalmente. 

Dentre as diversas atribuições do Comitê, destacam-se:  

• Opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente; 

• Supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua 

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

serviços às necessidades da Sanemar; 

• Monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de Controle Interno, em 

especial ao cumprimento do Código de Conduta Ética e Integridade, das 

demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela 

Sanemar, bem como da atuação do Comitê de Elegibilidade Estatuário; 

• Avaliar e monitorar exposições ao risco da Sanemar, podendo requerer, entre 

outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a: 

remuneração da administração, utilização de ativos da Sanemar e gastos 

incorridos pela Sanemar; 

• Avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e área de Auditoria 

Interna, a adequação das transações com partes relacionadas; 

• Elaborar relatório anual com informações sobre atividades, os resultados, as 

conclusões e as suas recomendações, e registrar, se houver, as divergências 

significativas entre administração, auditoria independente e o Comitê de 

Auditoria Estatuário em relação às demonstrações financeiras; 

• Avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos 

atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos 

pela Sanemar; 
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• Assegurar a presença dos executivos da Sanemar nas reuniões do Comitê; 

• Ter acesso a informações relevantes e, quando necessário, também a 

empregados, colaboradores e contratados, para esclarecimento de situações, 

das quais devem tomar conhecimento em razão de suas atribuições; 

• Examinar os relatórios da Auditoria Interna e dos auditores independentes, 

antes de serem submetidos ao Conselho de Administração, quando se tratar 

de matéria que deva ser apreciada pelo Conselho de Administração; 

• Acompanhar a atuação das áreas de Contabilidade e Auditoria Interna, 

propondo à Diretoria as medidas que julgar cabíveis; 

• Assegurar que as denúncias e reclamações de terceiros, relacionadas à área 

contábil, à Auditoria Interna e aos controles internos, sejam encaminhadas às 

áreas competentes da Sanemar, acompanhando a análise e resolução das 

mesmas; 

• Comparecer às reuniões do Conselho de Administração, quando devidamente 

convocado pelo (a) Presidente daquele colegiado, sem direito a voto, para 

prestar esclarecimentos e/ou informações inerentes às suas atribuições; 

• Verificar a conformidade, na indicação de administradores e Conselheiros 

Fiscais, sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para 

as respectivas eleições; 

• Verificar a conformidade do processo de avaliação dos administradores e dos 

Conselheiros Fiscais, em conformidade com a Política de Avaliação dos 

referidos órgãos. 

 

COMITÊ DE ELEGIBILIDADE ESTATUÁRIO 

 

O Comitê de Elegibilidade será composto pelos titulares das áreas de Controle 

Interno, de Auditoria Interna, da Diretoria Jurídica e de Recursos Humanos e será 

presidido pelo titular da área de Controle Interno.  

Dentre as diversas atribuições do Comitê, destacam-se:  
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• Auxiliar o acionista controlador na indicação de membros do Conselho de 

Administração e do Conselho Fiscal; 

• Verificar a conformidade do processo de indicação e de avaliação dos membros 

do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 

 

DIRETORIA COLEGIADA 

 

A Diretoria da Companhia tem a seguinte composição: Diretor-Presidente; Diretor 

de Operação; Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor Jurídico.   

Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração e seus mandatos 

coincidem com os dos membros deste órgão. São detentores de reconhecida capacidade 

e idoneidade, portadores de nível superior, com reconhecida capacidade técnica na sua 

área de atuação. 

  A Diretoria se reúne no mínimo 1 (uma) vez por mês ou extraordinariamente, 

quando convocada pelo Diretor-Presidente ou por solicitação de seus membros, sempre 

que os interesses da Sanemar o exigirem. 

As principais atribuições da Diretoria Colegiada são: 

• Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, bem como as deliberações da Assembleia 

Geral, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 

• Elaborar e/ou propor modificações no Regimento Interno; 

• Elaborar e apresentar ao Conselho de Administração, anualmente: o Plano 

Estratégico e de Negócios para o exercício anual seguinte e a estratégia de 

longo prazo atualizada com análise de riscos corporativos e oportunidades, 

proposição de objetivos estratégicos com metas e portfólio de programas, 

projetos e ações prioritárias que julgar serem as mais eficazes para alcançá-los 

e monitorar seu andamento e o alcance dos resultados, e as demonstrações 

financeiras e de gestão; 

• Executar as atribuições que lhe sejam submetidas pelo Conselho de 

Administração, Conselho Fiscal, Diretor-Presidente e demais Diretores; 
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• Autorizar ad referendum do Conselho de Administração despesas de caráter 

urgente e não previstas no Orçamento Anual, observando o disposto nos 

artigos 153 a 159 da Lei 6.404/1976; 

• Elaborar o balancete mensal e encaminhá-lo ao Conselho Fiscal; 

• Até 15 de fevereiro de cada ano, conhecer o balanço geral e as prestações de 

conta do exercício findo, e encaminhá-lo ao Conselho Fiscal; 

• Escolher estabelecimentos bancários para a movimentação, operação e 

guarda de valores da Sanemar;  

• Delegar poderes e atribuir encargos especiais a empregados da Sanemar. 

 

DIRETOR-PRESIDENTE 

 

As principais atribuições do Diretor-Presidente são: 

• Representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo 

delegar poderes, nomear mandatários ou procuradores ad judicia e ad 

negotia, e autorizar prepostos, desde que em conjunto com outro Diretor, em 

nome da Sanemar, sempre que necessário; 

• Planejar, coordenar, orientar, dirigir e controlar as funções relativas às 

atividades da Sociedade, conforme orientações gerais do Conselho de 

Administração, visando a ampliação economicamente sustentada do acesso 

ao cidadão aos produtos e serviços da Sanemar, universalização dos serviços 

públicos de saneamento básico, adotando práticas de sustentabilidade 

ambiental e de responsabilidade social corporativa compatíveis com o 

mercado em que atua, promovendo a integração e o alinhamento da Sanemar 

com as secretarias adjuntas e órgãos municipais que possuam atribuições 

contributivas ao saneamento básico, por meio de ações de comunicação, 

capacitação e/ou orientação envolvendo o seu Objeto Social; 

• Representar a sociedade como membro do sistema Municipal de Saneamento 

Básico de Maricá e representá-la perante outros órgãos previstos na Lei 
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Municipal nº 2.660/2015, tais como o Conselho Municipal de Saneamento 

Ambiental, o Fórum de Saneamento Ambiental e eventual Órgão Colegiado 

Consultivo e Deliberativo;  

• Cumprir e fazer cumprir, no âmbito da Sanemar, o Código de Conduta Ética e 

Integridade, incluindo os Princípios e as Diretrizes, prestando conta da 

observância dos mesmos, por meio de relatório circunstanciado, ou outro 

instrumento legal adequado; 

• Planejar, coordenar, orientar, dirigir e controlar as atividades das unidades que 

lhe são subordinadas; 

• Admitir, dispensar, promover, designar para o exercício de função de 

confiança, transferir, licenciar e punir empregados, na forma da lei e do 

sistema normativo da Sanemar; 

• Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Colegiada; 

• Propor ao Conselho de Administração a definição de quadro de cargos de 

confiança (cargos em comissão destinados às funções de assessoramento, 

chefia e direção), mediante livre nomeação e exoneração, em números e nível 

salarial, de acordo com as políticas definidas na Sanemar; 

• Estabelecer estrutura funcional da Sanemar, em conformidade com a 

legislação e com o Estatuto Social, introduzindo modificações necessárias para 

melhor adequá-las às necessidades de seu desenvolvimento e cumprimento 

de sua função social; 

• Praticar atos havidos como urgentes, ad referendum da Diretoria; 

• Expedir atos concernentes às deliberações da Diretoria Colegiada; 

• Praticar outros atos e exercer quaisquer outras atribuições não reservadas ao 

Conselho de Administração, ainda que não especificados, desde que sejam 

observadas as limitações previstas em lei e no Estatuto Social; 

• Em conjunto com pelo menos 1 (um) Diretor, assinar contratos de qualquer 

natureza, exclusivamente em operações de interesse da Sanemar, concluídos 

os processos legais previstos, nos limites de competência da Diretoria;  
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• Assinar, em conjunto com 1 (um) Diretor, Certificados de Ações; 

• Planejar, coordenar, orientar, dirigir e controlar as atividades de gestão e 

Governança Corporativa relacionadas à sociedade (Gestão de Riscos, Controle 

Interno, conformidade e conhecimento da legislação em vigor, planejamento 

corporativo e estratégia organizacional); 

• Liderar a área de Controle Interno; 

• Cumprir e fazer cumprir a política econômico-financeira, de Administração, 

Comercial e Controle Interno na forma estabelecida pela Diretoria; 

• Definir o plano de gestão, objetivos e metas, detalhamento dos programas, 

projetos e ações prioritárias, e sistemática de monitoramento e controle, bem 

como outras atividades necessárias para que a Sanemar cumpra seu papel 

social com equilíbrio econômico-financeiro, adequando-se às exigências legais 

e regulatórias, em acordo com o Plano Estratégico e de Negócios. 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA  

 

As principais atribuições da Diretoria Administrava-Financeira são: 

• Planejar, coordenar e orientar o relacionamento e interlocução entre poder 

concedente, acionistas, investidores e demais órgãos relacionados com as 

atividades desenvolvidas no mercado financeiro nacional e internacional, de 

interesse da Sanemar; 

• Promover negociações relacionadas à obtenção de recursos públicos, 

privados, nacionais e internacionais, para investimentos, aportes de capital, 

parcerias, novos negócios, reestruturação e negociação de dívidas e outros 

passivos; 

• Planejar, organizar, orientar e controlar as atividades administrativas (recursos 

humanos, administração e logística de material e patrimônio, transporte e 

infraestrutura), financeiras (contabilidade geral, execução orçamentária e 

financeira) relacionadas à Sanemar; 
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• Planejar, organizar, orientar e controlar as atividades das unidades que lhe são 

subordinadas; 

• Assinar, em conjunto com o Diretor-Presidente, os atos, compromissos e 

documentos relativos à área de atuação desta Diretoria; 

• Cumprir outras atribuições que lhe forem cometidas pela Diretoria. 

 

DIRETORIA DE OPERAÇÃO 

 

As principais atribuições da Diretoria de Operação são: 

• Planejar, coordenar, orientar, dirigir e controlar a prestação de serviços 

públicos do sistema de esgotamento sanitário (coleta, transporte, tratamento 

e disposição final), envolvendo as atividades de operação, manutenção, 

monitoramento dos ativos recebidos e construídos, e demais atividades 

necessárias ao normal funcionamento dos sistemas, promovendo o 

atendimento aos usuários com eficácia, na forma deliberada pela Diretoria; 

• Planejar e coordenar as atividades de fiscalização dos serviços prestados (da 

qualidade da operação, dos programas, projetos e ações prioritárias, das obras 

e das metas pactuadas) regido pelo contrato de prestação, e/ou concessão, 

em compatibilidade com as atribuições legais da AGENERSA – Agência 

Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, 

levando-se em consideração as tratativas de transparência, para que seja 

exercido o mais amplo controle social por parte da sociedade civil; 

• Propor, cumprir e fazer cumprir a Política de Qualidade e Saneamento 

Sustentável, na forma deliberada pela Diretoria, referente ao esgotamento 

sanitário, levando-se em conta os indicadores de eficiência de tratamento, 

eficiência operacional das Estações de Tratamento e de Esgoto – ETEs, e a 

melhoria da qualidade da água dos corpos receptores, incentivando a proteção 

e promovendo a saúde humana através de um meio ambiente limpo, 

neutralizando o ciclo de disseminação de doenças, de forma economicamente 
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viável, socialmente aceitável e apropriada do ponto de vista tecnológico e 

institucional protegendo o meio ambiente e os recursos naturais; 

• Estabelecer diretrizes, normas técnicas, processos e rotinas de procedimentos 

para o tratamento, operação e manutenção dos sistemas de água e esgotos 

sanitários, cumprindo com a política de expansão da Sanemar, na forma 

estabelecida pela Diretoria; 

• Planejar, coordenar, orientar, dirigir e controlar as atividades de prestação de 

serviços de assessoria, consultoria e assistência técnica a municípios, 

entidades ou empresas (públicas ou privadas), no âmbito de saneamento 

ambiental; 

• Promover e realizar pesquisa, educação e capacitação em saneamento, meio-

ambiente e áreas correlatas, conscientizando e difundindo os conhecimentos 

inerentes às suas atividades fins, promovendo o saneamento sustentável, 

visando à universalização destes serviços, e o desenvolvimento humano, social 

e econômico do município; 

• Fazer a interlocução com outros órgãos da administração pública de Maricá, 

para que as atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos não 

comprometam as metas institucionais de saneamento básico, mas possam ser 

planejadas e operadas de forma a contribuir com o Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) de Maricá/RJ e com a Política de Qualidade e 

Saneamento Sustentável da Sanemar; 

• Planejar, organizar, orientar e controlar as atividades dos setores que lhe são 

subordinados;  

• Assinar, em conjunto com o Diretor-Presidente, os atos, compromissos e 

documentos descritos no Estatuto Social, relativos à área de atuação desta 

Diretoria; 

• Cumprir outras atribuições que lhe forem cometidas pela Diretoria. 
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DIRETORIA JURÍDICA 

 

As principais atribuições da Diretoria Jurídica são: 

• Planejar, supervisionar, orientar e controlar as atividades jurídicas da 

Sanemar; 

• Representar a Empresa, em juízo ou fora dele, por delegação do Diretor-

Presidente, no cumprimento de suas atribuições estatutárias e regimentais; 

• Prestar assessoramento jurídico à Assembleia Geral, ao Conselho de 

Administração, ao Conselho Fiscal, ao Comitê de Auditoria Estatuária e à 

Diretoria; 

• Atuar no exame de matéria de relevante interesse da Sanemar. 

 


