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Objetivo
Em consonância com a Lei Federal nº 12.846/2013, o Decreto 
Federal nº 8.420/2015 e o Código de Ética da Arsae-MG, 
a presente Política tem como objetivo orientar e disciplinar 
a atuação dos agentes públicos, fornecedores, prestadores 
de serviços e quem mais representar e interagir de alguma 
forma com a Arsae-MG de modo que as relações sejam pau-
tadas na transparência, ética e integridade. 

Ressaltamos que é obrigatório o cumprimento e observância a esta 
política, bem como aos demais instrumentos normativos internos 
da organização e às diretrizes e legislações que norteiam o serviço 
público. Todos poderão ter acesso à presente política por meio do 
site da Arsae-MG.
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A Arsae-MG preza por uma cultura anticorrupção efetiva 
e transparente. As regras são válidas para todos, incluindo 
alta direção e demais agentes públicos, entes fiscalizados, 
prestadores de serviço e contratados, de forma que todas 
as tratativas respeitem a cultura ética da Arsae-MG e seus 
normativos internos, bem como as demais legislações vi-
gentes, tais como a Lei Federal nº 12.846/13 (“Lei Anticor-
rupção”), Decreto Federal nº 8.420/2015, Lei Federal nº 
8.429/92 (“Lei de Improbidade Administrativa”), Lei Fe-
deral nº 8.666/93 (“Lei Geral de Licitações”), Decreto-lei 
nº 2.848/40 (“Código Penal”) e Lei Federal nº 9613/98.

Política 
anticorrupção 
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Tendo em vista a natureza governamental dos serviços prestados pela 
Arsae-MG, é fundamental que sejam seguidas as normas jurídicas 
e a política anticorrupção. É expressamente proibido que qualquer 
membro da Arsae-MG, incluindo a alta direção e demais agentes públicos, 
oferte, receba, prometa, doe, aceite ou solicite vantagem indevida 
de qualquer valor, seja financeira ou não, de forma direta ou indireta. 

No que tange a contribuições político-partidárias, importa reafirmar que 
a Agência não se envolve em qualquer dessas atividades e, portanto,  
não realiza contribuições dessa natureza, seja para candidatos, partidos  
políticos, representantes de partidos ou campanhas afins em seu nome, 
conforme proibição legal. Representantes da Arsae-MG não estão 
autorizados a se posicionarem politicamente em nome da Agência, 
ou beneficiarem, através dos serviços da Arsae-MG, político de sua 
preferência pessoal.
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Diretrizes da Lei 
Anticorrupção
A Arsae-MG preza suas relações consolidadas em princí-
pios éticos e íntegros e não tolera a prática de atos lesi-
vos à administração pública, portanto nos termos da Lei 
nº 12.846/2013, os agentes públicos da Arsae-MG e todos 
aqueles que, de alguma forma, interagem com a Agência 
estão proibidos de: 

_ prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida  
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 Anticorrupção;

_ comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurí-
dica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade 
dos beneficiários dos atos praticados.
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3.1  Das licitações e contratos públicos

Os processos da administração pública são norteados pelos princípios 
da legalidade, igualdade, moralidade e publicidade.  Portanto, seu 
fundamento é a igualdade de oportunidades aos que desejam con-
tratar com a esfera pública, baseados em critérios objetivos de seleção 
mais vantajosa para o interesse público. Todo e qualquer ato atenta-
tório a esses princípios é proibido. 

A Arsae-MG não corrobora com atos que possam sugerir ou caracte-
rizar fraudes ou manipulações em processos licitatórios. Dessa forma, 
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;
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_ 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 contratos 
celebrados com a administração pública.

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

_ submissão de termo de compromisso a todos os fornecedores e 
prestadores de serviços;

_ inclusão, sempre que possível, de vedação ao nepotismo em todos 
os editais licitatórios e nos contratos administrativos firmados;

_ 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 
execução pelas áreas da Agência e troca de conhecimentos e de me-
lhores práticas de integridade;

_ estabelecer diretrizes de comunicação para difundir a cultura de 
integridade.

3.2  Brindes, presentes, entretenimento e hospitalidade

Ao agente público em exercício na Arsae-MG é vedada a aceitação 
de brinde, presente, doação ou vantagem de qualquer espécie nos 
termos deste Código. 

Portanto, define-se:

Item I - Fica vedado que os servidores da Arsae-MG recebam qual-
quer tipo de brinde ou presente, independentemente do valor mo-
netário, de pessoa física ou jurídica ou entidade que tenha ou possa 
ter interesse em: 

• 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: 
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• sejam distribuídos por entidade de qualquer natureza a título de 
cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de even-
tos ou datas comemorativas de caráter histórico ou cultural, desde 
que não ultrapassem o valor unitário de 208,16 (duzentas e oito vír-
gula dezesseis) Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais;
 
• cuja periodicidade de distribuição não seja superior a 12 (doze) 
meses; 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 
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - UFEMGs, o agente pú-
blico 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, desti-
ná-lo ao acervo do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico de Minas Gerais (IEPHA-MG), para que este lhe dê o destino 
legal adequado; 

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

3.3  Doações e contribuições políticas

A Arsae-MG não tolera qualquer prática de corrupção ou vantagem 
indevida. Desta forma, todas as doações a serem recebidas ou pra-
ticadas pela Agência devem ser baseadas em transparência, integri-
dade e legalmente documentadas com aprovação do setor jurídico. 

É expressamente intolerável doações e contribuições políticas ofe-
recidas, prometidas ou concedidas com objetivo de conseguir van-
tagem própria, de terceiros, de agentes públicos ou qualquer relação 
que caracterize conflito de interesses. 

A fim de combater possíveis atos de corrupção, suborno ou fraude 
e apurar a idoneidade da organização doadora/beneficiada, é ne-
cessária a realização prévia de due diligence interna, sempre com  
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o objetivo de mapear e mitigar riscos a que a Arsae-MG se expõe. 
No procedimento de due diligence é verificada a idoneidade e re-
putação de doadores/beneficiados baseado nos perfis, histórico de 
investigações e processos e presença em listas de restrição, além de 
apurar eventuais padrões de comportamento que possam caracteri-
zar fraudes ou conexões de conflitos de interesses reais, potenciais 
ou aparentes.

3.4 Conflito de interesses

O conflito de interesses na administração pública pode ser caracteri-
zado por conduta ou ação do servidor realizada com o fim de benefí-
cio próprio ou de terceiro privado em detrimento da causa pública. 

“Doutrinariamente, o conflito de interesses público e privado 
pode ser compreendido como o incidente configurado sempre 
que a atuação do servidor, seja em seara pública, seja em ór-
bita particular, ao tangenciar interesse pessoal seu próprio ou 
de terceiros, efetiva ou potencialmente, beneficie, privilegia ou 
favoreça este interesse privado quando da prática de atividade 
privada a seu múnus público ou prejudique, vincule ou influencie 
o desempenho de sua função pública, em ambas hipóteses em 
detrimento da causa pública.” (CGU, 2018 p. 1104).

O Plano de Integridade da Controladoria Geral do Estado de Minas 
Gerais – 1ª Edição – Anexo único da Resolução CGE nº 31, de 14 de 
setembro de 2018, enfatiza:

“No Estado de Minas Gerais, existem normativos que fazem menção 
ao conflito de interesses, entre eles o Código de Ética do Agente 
Público e da Alta Administração (Decreto Estadual nº 46.664, 
de 1º de agosto de 2014) e as deliberações do Conselho de Ética 
Pública – CONSET, notadamente as Deliberações nº 02/200453, 
04/200454, 8/200855 e 21/201456. Especialmente na Delibera-
ção nº 04/2004, artigo 2º, define-se como conflito de interesses 
o exercício de atividades que: “em razão da sua natureza, são 
incompatíveis com as atribuições do cargo ou função pública de 
autoridade; violem o princípio da integral dedicação pelo ocu-
pante de cargo em comissão ou função de confiança, que exige 
a precedência das atribuições do cargo ou função pública sobre 
quaisquer outras atividades; impliquem a prestação de serviços 
a pessoa física ou jurídica ou a manutenção de vínculo de negó-
cio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão 
individual ou coletiva da autoridade; possam, pela sua natureza, 
implicar o uso de informação à qual a autoridade tenha acesso 
em razão do cargo e não seja de conhecimento público”

Fundamentada nos princípios da administração pública e nas me-
lhores práticas de integridade, a Arsae-MG preza pela transparência e 
imparcialidade de seus atos. Portanto, não pactua com qualquer ação 
ou conduta que possa ser ou parecer estar em conflito de interesses. 

No desempenho das funções públicas, os agentes públicos da Arsae-MG 
devem zelar pelo respeito e pela integridade, se esquivando de con-
dutas e ações que visam ao interesse pessoal ou que possam carac-
terizar conflito de interesses.
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A transparência e integridade são a base de todos os re-
lacionamentos da Arsae-MG. Desta forma, a interação da 
Agência com outros agentes públicos para a obtenção de 
autorizações, fiscalizações, certidões, devem ocorrer em 
conformidade com as leis e regulações existentes, sempre 
levando em conta as políticas anticorrupção. 

A Arsae-MG não tolera quaisquer atos ou mecanismos que tenham 
como objetivo fraudar ou impedir a relação de transparência e integri-
dade pautados pela Agência. Não são permitidas práticas de suborno 
ou corrupção em nenhuma tratativa da Agência, principalmente com 
agentes públicos. A prática de suborno é ato criminoso e, portanto,  
contrária aos interesses da Arsae-MG. A promessa, a oferta e a doação 

Relacionamento 
com agentes 
públicos

direta ou indireta de vantagem indevida ao agente público ou qual-
quer outra pessoa que com ele se relacione não condiz com nossos 
princípios e não será permitida ou tolerada. É proibido o oferecimento 
de qualquer brinde, presente ou hospitalidade para o agente público. 

Atendendo ao mesmo padrão ético exigido dos servidores da Arsae-MG, 
a Agência se compromete a atender de forma integral todos os requisi-
tos legais exigidos na interação com o poder público. Assim, fica proi-
bida a utilização de recursos, espaço e imagem da Arsae-MG para 
atender a interesses políticos pessoais ou partidários. 

Tendo em vista a natureza das atividades exercidas pela Arsae-MG, bem 
como o fato de ser uma Agência Estatal, a relação com o governo é 
de suma importância para o seu desenvolvimento. Portanto, as visitas 
de políticos já eleitos serão permitidas para tratarem de assuntos 
relacionados às competências da Arsae-MG. Porém, fica vedada a uti-
lização dos serviços prestados, da imagem de servidores da Arsae-MG 
e da sede física da Agência para autopromoção política, relação elei-
toral ou em benefício particular.
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Não serão tolerados quaisquer tipos de atos que possam ser compre-
endidos como suborno ou vantagem indevida. Dessa forma fica ve-
dado o recebimento ou oferta de qualquer bem material ou hospitali-
dades aos fiscais de campo e qualquer agente público da Arsae-MG, 
de forma que todas as tratativas sejam estritamente profissionais, 
visando sempre os princípios de integridade.

Com o objetivo de enfatizar ainda mais esses princípios, todas as reu-
niões realizadas na forma presencial ou virtual com representantes 
dos prestadores de serviços regulados devem ser registradas, obe-
decendo o horário de expediente dos agentes públicos e, preferen-
cialmente, com o acompanhamento de mais de um colaborador da 
Agência, quando possível.

A Arsae-MG é responsável por regulamentar e fiscalizar a 
prestação dos serviços regulados. Em fidelidade aos prin-
cípios básicos que norteiam as relações da Agência, todas 
as tratativas com prestadores de serviços devem ocorrer 
de forma transparente e ética. 

Relacionamento 
com prestadores 
de serviços
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A Arsae-MG não tolera e não permite atos de suborno, 
corrupção e demais condutas ilícitas em âmbito de regula-
ção e fiscalização. 

São expressamente proibidas condutas e atos que tendem a manipu-
lar, alterar e influenciar a regulação, o reajuste ou revisão tarifária, os 
processos instaurados em qualquer setor da Arsae-MG, interferindo 
nas normas e cálculos para benefício próprio, político ou de terceiros.

É vedada, ainda, a priorização de benefícios e interesses particulares 
ou políticos nas atividades de fiscalização de campo, bem como a 
aplicação de multas com interesses pessoais.

Da regulação 
e fiscalização
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// Código de Conduta Ética

A Arsae-MG conta com seus agentes públicos para a dis-
seminação de uma cultura ética e transparente. 

Dessa forma é esperado que os fiscais mantenham sempre relações 
profissionais com as empresas prestadoras de serviço, se restringindo 
a tratar apenas de assuntos que versem sobre o melhor oferecimento 
do serviço à população. 

Assim, fica estritamente proibido que os fiscais e demais agentes 
públicos da Arsae-MG se reúnam fora do horário de serviço com 
representantes de prestadores de serviço ou do governo para tratar 
de assuntos que sejam de interesse da Agência. Caso situações 

Orientações 
para os agentes 
públicos
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assim venham a ocorrer, é necessário que o agente público reporte 
ao responsável pelo setor de integridade, no prazo de 24 horas, de 
forma escrita ou oral, o assunto, local e participantes das conversas 
que envolveram assuntos de interesse da Agência.

Todas as tratativas de agentes públicos da Arsae-MG com repre-
sentantes do governo e/ou das empresas fiscalizadas devem ocorrer  
de maneira transparente e ética, sendo previamente agendadas e 
informadas ao superior direto do setor, especificando o assunto a 
ser tratado, horário e data, devendo ocorrer em prédios da adminis-
tração pública.

É vedado, também, ao fiscal que, durante o trabalho em campo, tire 
fotos ou grave vídeos com representantes do poder público ou das 
prestadoras de serviço. Atitudes assim têm como objetivo zelar pela 
imagem do fiscal e da Arsae-MG. Além disso, fica vedado ao fiscal 
conceder entrevistas em nome da Arsae-MG sem prévia autorização 
da Diretoria. É, ainda, expressamente proibido que aceite/oferte pre-
sentes, brindes ou hospitalidades que venham a caracterizar suborno.
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A Arsae-MG acredita que o incentivo à disseminação  
da cultura de integridade e de normativos aplicáveis  
é de suma importância para a efetividade do Programa  
de Compliance/Integridade. Instrumentos, Políticas e  
Diretrizes claras e mecanismos como Monitoramento,  
Treinamento e Comunicação possibilitam a aplicação  
efetiva do Programa, de modo que a cultura da Agência 
seja revisada e atualizada.  

Treinamento 
e comunicação

08
Todos os agentes públicos da Arsae-MG serão treinados com o con-
teúdo específico desta Política, bem como demais instrumentos 
normativos que compõem o Programa de Compliance/Integridade, 
sendo de conhecimento obrigatório do agente público as diretrizes 
contidas no Código de Conduta Ética da Arsae-MG.  

Os agentes públicos que já fazem parte da Agência serão devida-
mente treinados anualmente e os que ingressarem em momento 
posterior deverão passar por treinamentos no momento do ingresso 
na Arsae-MG. Todos os fornecedores e prestadores de serviços que 
celebrarem contrato com a Arsae-MG após a data de aprovação dessa 
Política receberão este documento, bem como o Plano de Complian-
ce/Integridade da Agência. Prestadoras e demais pessoas físicas ou 
jurídicas que, de algum modo, se relacionem com a Agência devem 
obrigatoriamente receber cópia deste documento.
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A Arsae-MG entende a importância do relato de denúncias 
de atos lesivos à administração pública. 

Portanto, qualquer ato ou omissão que possa sugerir ou violar os instru-
mentos normativos da Arsae-MG, dentre eles, o Código de Conduta 
Ética, o Plano de Compliance/Integridade, a presente Política, o Manual 
de Fornecedores, a Lei Anticorrupção e as demais legislações vigentes 
devem ser imediatamente reportados ao Canal de Compliance/Inte-
gridade da Arsae-MG ou à Instância Responsável pelo Programa de 
Compliance/Integridade. O Canal de Compliance/Integridade da 
Arsae-MG é uma ferramenta para identificação e encaminhamento 
de atos lesivos à administração pública, especialmente, desvios éticos, 
corrupção, suborno e outras práticas ilícitas. Ressaltamos ainda a 
possibilidade de denúncias realizadas de forma anônima. A Arsae-MG 
não tolerará nenhum tipo de represália ao denunciante de boa-fé.

Canal de 
denúncias
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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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