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Objetivo
O presente Manual tem como objetivo orientar condutas e 
relacionamentos de forma a zelar pela isonomia para com 
os contratados da Arsae-MG, garantindo a igualdade de 
competição a todos que desejem contratar com a adminis-
tração pública, pautando sempre pela ética, integridade e 
transparência nas relações. 

Este Manual de Conduta tem caráter obrigatório a todos os contra-
tados pela Arsae-MG e deverá, sempre que possível, ser anexado ao 
contrato de prestação de serviços.
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Compromisso com 
a Integridade, Ética 
e Transparência 
A Arsae-MG preza pela integridade e transparência em to-
das suas tratativas e, sendo assim, também espera a mesma 
postura de todos seus contratados.
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Não será tolerada qualquer tipo de atitude que venha a ser carac-
terizada como suborno, conflito de interesse ou tentativa de burlar 
licitações. Os contratados da Arsae-MG, obrigatoriamente, devem 
zelar por tratativas éticas e transparentes, prezando por melhores 
práticas de integridade.

Além dos princípios éticos, é importante destacar que a Agência 
adota postura anticorrupção, em que preza pela total observância 
às orientações expressas na Lei Federal nº 12.846/2013, bem como  
o Decreto Federal nº 8.420/2015, Lei Federal nº 8.429/92 (“Lei de 
Improbidade Administrativa”), Lei Federal nº 8.666/93 (“Lei Geral de 
Licitações”), Decreto-lei nº 2.848/40 (“Código Penal”), Lei Federal 
nº 9613/98 e demais legislações vigentes. 

Assim, todos os contratados da Arsae-MG estão obrigados a pautar 
suas ações em conformidade com os dispositivos legais que orientam 
a prestação de serviços públicos. 
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Meio Ambiente
Como reguladora e fiscalizadora, a agência atua de modo a 
garantir a qualidade nos serviços regulados, mostrando sua 
interface e preocupação com o meio ambiente. Além disso, 
a Arsae-MG incentiva o respeito e a proteção ao meio am-
biente e a promoção do bem estar de toda a sociedade.

Todos os nossos contratados, ao desenvolverem suas atividades, estão  
vinculados à legislação ambiental vigente, devendo promover a cons-
cientização sobre o assunto entre seus colaboradores a fim de adotar 
as melhores práticas ambientais.

03
Direitos Humanos
04

Incentivamos e promovemos o respeito aos direitos huma-
nos e zelamos por um ambiente saudável, ético e diversi-
ficado, preservando a dignidade e singularidade de cada 
pessoa. 

Os contratados, em sua atuação interna ou externa pela Agência, 
devem tratar a todos de forma respeitosa. Não permitimos qualquer 
prática ou incitação de assédio sexual ou moral, qualquer tipo de 
discriminação de raça, gênero, condição física, idade, orientação 
sexual, posição social, religião, política ou quaisquer outras mani-
festações de preconceito. 
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Respeito 
à Legislação
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Com o fim de assegurar a isonomia, legalidade, impessoali-
dade e publicidade na seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração pública, bem como a promoção do 
desenvolvimento nacional, dentre outros princípios que nor-
teiam as licitações e contratações públicas, todos os bens 
e serviços a serem adquiridos pela Arsae-MG, obrigato-
riamente, devem obedecer à Lei Federal nº 8.666/1993 
(Lei Geral de Licitações).

1
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A referida Lei, em seu artigo 3º, estabelece quais são os princípios que 
norteiam o processo, sendo eles: isonomia, legalidade, impessoalidade, 

moralidade, igualdade, publicidade, economicidade e eficiência, probi-
dade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julga-
mento objetivo.

A Arsae-MG zela pela observância de todos esses preceitos, se com-
prometendo a:

 _ tratar todos os licitantes de forma igualitária;

 _ aplicar critérios imparciais para todos os licitantes;

 _ atuar dentro do que a Lei permite, respeitando a legalidade;

 _ aplicar e incentivar a boa-fé;

 _ publicizar atos públicos;

 _ definir em edital os critérios de economicidade e eficiência;

 _ pautar-se pela ética e moral em todos os atos;

 _ obedecer o que está determinado no instrumento convocatório;

Neste sentido, todos os contratados devem cumprir todas as legis-
lações aplicáveis.
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A Arsae-MG pauta uma cultura anticorrupção efetiva e trans-
parente, não sendo toleradas práticas de suborno, corrupção, 
fraude ou qualquer outro tipo de desvio ético. 

As regras são válidas para todos, incluindo alta direção, demais agen-
tes públicos e contratados, de forma que todas as tratativas repeitem 
a cultura ética da Arsae-MG, seus normativos internos, bem como, de-
mais Leis e ordenamentos aplicáveis, tais como o Decreto Estadual 
46.644/2014,  a Resolução Conjunta CGE/OGE/AGE nº 01/2020, a 
Lei Federal nº 12.846/13 (“Lei Anticorrupção”), Decreto Federal nº 
8.420/2015, Lei Federal nº 8.429/92 (“Lei de Improbidade Adminis-
trativa”), Lei Federal nº 8.666/93 (“Lei Geral de Licitações”), Decre-
to-lei nº 2.848/40 (“Código Penal”), Lei Federal nº 9613/98, o Código 
Penal Brasileiro e demais legislações vigentes.

Tendo em vista a natureza governamental dos serviços prestados pela 
Arsae-MG, é fundamental que sejam seguidas as normas jurídicas e  
a política anticorrupção. Nesse sentido, é expressamente proibido aos 
contratados da Arsae-MG ofertar, prometer, doar, aceitar ou solicitar 
vantagem indevida de qualquer valor (financeiro ou não-financeiro), 
direta ou indiretamente, e independente de localização, em violação 
às leis aplicáveis, como incentivo ou recompensa para pessoa que está 
agindo ou deixando de agir em relação ao desempenho de suas atividades.

Política 
Anticorrupção

1
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Diretrizes da Lei 
Anticorrupção

07

A Agência preza por suas relações consolidadas em princí-
pios éticos e íntegros e não tolera a prática de atos lesivos 
à administração pública. Dessa forma, nos termos da Lei 
Federal nº 12.846/2013, os agentes públicos da Arsae-MG e 
todos aqueles que, de alguma forma, interajam com a insti-
tuição, estão proibidos de:

_ prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem inde-
vida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada;

_ comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer 
modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos na Lei Anti-
corrupção;

_ comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica 
para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos 
beneficiários dos atos praticados.
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Do Processo 
Licitatório
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Os processos de aquisição de bens e serviços da adminis-
tração pública são norteados pelos princípios da legalidade, 
igualdade, moralidade e publicidade. Portanto, seu funda-
mento é a igualdade de oportunidades aos que desejam 
contratar com a esfera pública baseados em critérios ob-
jetivos de seleção mais vantajosa para o interesse público. 
Todo e qualquer ato atentatório a esses princípios é proibido. 

A Arsae-MG não corrobora com atos que possam sugerir ou carac-
terizar fraudes ou manipulações em processos licitatórios. Baseada 
nesses princípios, a Arsae-MG proíbe práticas que possam vir a:

_ frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

_ impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de pro-
cedimento licitatório público;

_ afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou ofere-
cimento de vantagem de qualquer tipo;

_ fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

_ criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para parti-
cipar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

_ obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 
modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a ad-
ministração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório  
da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

_ manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos con-
tratos celebrados com a administração pública.

Como medida preventiva de fraudes e ilícitos em processos licitató-
rios a Arsae-MG passa a adotar as seguintes ações:

_ submissão de termo de compromisso a todos os contratados;

_ inclusão de vedação ao nepotismo nos editais licitatórios e nos con-
tratos administrativos firmados, quando possível;

_ instituição de regras claras de interação com o setor privado como, 
por exemplo, elaboração de extrato de reuniões realizadas;

_ realizar treinamentos para divulgação das ações planejadas e em exe-
cução pelas áreas e troca de conhecimentos e de melhores práticas;

_ estabelecer diretrizes de comunicação para difundir a cultura de 
integridade.
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A Resolução Conjunta CGE/OGE/AGE nº 01/2020 concei-
tua conflito de interesses como “toda situação gerada pelo 
confronto entre interesses públicos e privados que possa 
comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira 
imprópria, o desempenho da função pública”. 

Todos os contratados da Arsae-MG devem estar engajados na pre-
venção e combate a ações ou decisões que possam sugerir ou até 
mesmo caracterizar conflito de interesses. A ocorrência de conflito 
de interesses independe da existência de lesão ao patrimônio pú-
blico, bem como do recebimento de qualquer vantagem ou ganho 
pelo agente público ou por terceiro.

Neste sentido, vale enfatizar o art. 9º da Lei Federal 8.666/1993:

“Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação 
ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens 
a eles necessários:

Conflito 
de Interesses

09 I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurí-
dica;

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela 
elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor 
do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais 
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou con-
trolador, responsável técnico ou subcontratado;

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação.

§ 1º É permitida a participação do autor do projeto ou da empre-
sa a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação de obra 
ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções 
de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a 
serviço da Administração interessada.

§ 2º O disposto neste artigo não impede a licitação ou contrata-
ção de obra ou serviço que inclua a elaboração de projeto exe-
cutivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente 
fixado pela Administração.

§ 3º Considera-se participação indireta, para fins do disposto nes-
te artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do  
projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos 
serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos 
de bens e serviços a estes necessários.

§ 4º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da 
comissão de licitação.”
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Ao agente público em exercício na Arsae-MG é vedada a  
aceitação de brinde, presente, doação ou vantagem de qual-
quer espécie nos termos deste Manual. 

Portanto, define-se:

Item I - Fica vedado que os agentes públicos da Arsae-MG recebam 
qualquer tipo de brinde ou presente, independentemente do valor 
monetário, de pessoa física ou jurídica ou entidade que tenha ou pos-
sa ter interesse em: 

Brindes, Presentes, 
Entretenimento e 
Hospitalidade

10
_ decisão relacionada às suas atribuições de agente público; 

_ quaisquer atos de mero expediente de responsabilidade do agente 
público; 

_ decisão de jurisdição do órgão ou da entidade de vínculo funcional 
do agente público; 

_ informações institucionais de caráter sigiloso a que o agente público 
tenha acesso; ou 

_ representar interesse de terceiros, como procurador ou preposto. 

Item II - Quando o ofertante não se enquadrar nas hipóteses do item I, 
é permitida a aceitação de brindes que cumulativamente: 

_ sejam distribuídos por entidade de qualquer natureza a título de 
cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos 
ou datas comemorativas de caráter histórico ou cultural, desde que 
não ultrapassem o valor unitário de 208,16 (duzentas e oito vírgula 
dezesseis) Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais;

1
7

1
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_ cuja periodicidade de distribuição não seja superior a 12 (doze) me-
ses; e sejam de caráter geral e não se destinem, portanto, a contemplar 
exclusivamente determinado agente público. 

Item III - Havendo dúvida se o brinde tem valor comercial de até 
208,16 UFEMGs, o agente público providenciará a sua avaliação junto 
ao comércio ou, se julgar conveniente, dará o tratamento de presente 
e promoverá a sua doação. 

Item IV - É permitido ao agente público em exercício na Arsae-MG 
receber presente: 

_ em razão de laços de parentesco ou amizade, desde que o seu cus-
to seja arcado pelo próprio ofertante, e não por pessoa, empresa ou 
entidade que se enquadre em qualquer das hipóteses previstas no 
item I; 

_ quando ofertados por autoridades estrangeiras, nos casos proto-
colares em que houver reciprocidade ou em razão do exercício de 
funções diplomáticas. 

O agente público que receber presentes ou brindes cuja aceitação 
é vedada e a recusa ou devolução imediata não seja possível deverá 
adotar uma das seguintes providências, em razão da natureza do bem:

_ tratando-se de bem de valor histórico, cultural ou artístico, destiná-lo 
ao acervo do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Minas Gerais (IEPHA-MG), para que este lhe dê o destino legal ade-
quado; 

_ promover a sua doação a entidade de caráter assistencial ou filan-
trópico reconhecida como de utilidade pública, desde que, tratando-se 
de bem não perecível, se comprometa a aplicar o bem ou o produto 
da sua alienação em suas atividades fim.  

Se algum contratado tiver dúvida sobre a adequação ou não do rece-
bimento de qualquer benefício ou presente, deverá obrigatoriamente 
reportar a situação à Instância responsável pelo Programa de Com-
pliance/Integridade, para verificar a possibilidade de recebimento ou 
não, devendo assim prosseguir com a devolução ao contratado res-
ponsável.
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Sigilo e 
Confidencialidade 
de Informações 

11

Os contratados devem manter absoluto sigilo e confiden-
cialidade dos dados e informações a que tiverem acesso 
em decorrência dos serviços prestados, durante a execução 
e após o encerramento do Contrato, podendo responder 
perante a Agência e a terceiros pelos danos que decorrem 
dos atos ou omissões de sua responsabilidade, sem prejuízo 
das demais sanções contratuais e legais cabíveis, inclusive 
criminais. 
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A Due Diligence de integridade (DDI) é um dos pilares dos 
Programas de Compliance/Integridade, seja do setor priva-
do ou do público. Por meio desse procedimento, a Agência 
avalia os riscos de integridade aos quais a Arsae-MG se ex-
põe no relacionamento com contratados.

Avaliação de 
Contratados 
(Due Diligence)

12
No procedimento de Due Diligence é verificada a idoneidade e repu-
tação de contratados com base nos perfis, histórico de investigações 
e processos e presença em listas de restrição, além de apurar even-
tuais padrões de comportamento que possam caracterizar fraudes 
ou conexões de conflitos de interesses reais, potenciais ou aparentes.

Os contratados, no momento de seu cadastro junto a Agência para 
fins de contratação de bens, produtos ou serviços com a Adminis-
tração Pública, serão submetidos à Due Diligence, ou seja, processo 
prévio de pesquisa, estudo e análise de uma contratação de caráter 
informativo, com o fim de avaliar possíveis riscos.

Ainda, todos os contratos, previamente a sua assinatura, devem pas-
sar pelo crivo da Procuradoria da Arsae-MG. É necessário que seja 
do conhecimento de todos os contratados que eles estarão em cons-
tante avaliação de Due Diligence.

2
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Para a boa execução de um trabalho íntegro, a Arsae-MG 
acredita que o engajamento dos contratados é de extrema 
importância. Dessa forma, é incentivado que todos os age- 
tes públicos e contratados da Arsae-MG compartilhem com  
a Agência quaisquer possíveis casos de violações às nos-
sas políticas, bem como ao Programa de Compliance/
Integridade.

Assim, a Arsae-MG conta com canal de denúncias próprio (Canal 
de Compliance/Integridade), o qual garante sigilo e confidenciali-
dade das informações, bem como a opção pelo anonimato do de-
nunciante. Esse canal está disponível no site da Agência. 

Canal de 
Compliance/
Integridade
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A Agência não tolera retaliação ou ameaça de retaliação contra qual-
quer pessoa que reporte preocupação ou denúncia em seu Canal de 
Comunicação.

O agente público que fizer denúncia com o objetivo de prejudicar 
pessoas ou o bom andamento do serviço público estará sujeito às 
sanções previstas no Código de Conduta Ética. 

Canal de Compliance/Integridade
http://www.arsae.mg.gov.br

Comissão De Ética da Arsae-MG
Rod. Papa João Paulo II, 4001 Ed. Gerais, 5° andar  
CEP 31630-901 - Belo Horizonte | Minas gerais
Telefone: (31) 3915-8140 
E-mail: comissaodeetica@arsae.mg.gov.br
 
Instância Responsável pelo Programa de Compliance/
Integridade – Compliance Officer/Gestor de Integridade
Dra. Irene Albernaz Arantes
Rod. Papa João Paulo II, 4001 Ed. Gerais, 5° andar
CEP 31630-901 - Belo Horizonte | Mina Gerais
Telefone: (31) 3915-8090 
E-mail: compliance.officer@arsae.mg.gov.br
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Descumprimento
14

Os contratados que se relacionarem com a Arsae-MG estão 
obrigados a cumprir a integralidade do contrato pactuado 
com a Agência, bem como este Manual, além de cumprir 
a legislação vigente e demais normativos que norteiam a 
Administração Pública.

As atitudes, ações e decisões que contrariem as normas e legislações 
vigentes estarão sujeitas à aplicação das penalidades contratuais sem 
prejuízo das penalidades previstas nas legislações aplicáveis, indepen-
dente de eventuais ações civis ou criminais.
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