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PROGRAMA DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS SOBRE

CONFORMIDADE COM ATUAÇÃO ÉTICA, ÍNTEGRA E TRANSPARENTE

1. SISTEMA CONFORMIDADE NA AGETOP

Compõe o Sistema de Conformidade da AGETOP: a) o Comitê Permanente de Conformidade; b) o

Agente de Conformidade; c) os Principais Dirigentes da AGETOP; e d) todos os seus integrantes. A

seguir, descreve-se detalhadamente o papel de cada um deles.

1.1 COMITÊ DE CONFORMIDADE DA AGETOP

A criação de Comitê Permanente de Conformidade (“CPC-AGETOP”), em apoio à Presidência, é

uma prática que reforça a transparência na condução dos negócios

O Comitê Permanente de Conformidade possui como objetivos básicos:

 O alinhamento para a prática do Sistema de Conformidade de maneira consistente em toda a

Autarquia;

 A prática do Sistema de Conformidade em toda a Autarquia guardando a unidade conceitual

expressa neste Programa; e

 A proposição de aprimoramentos necessários nas orientações e nas práticas de conformidade

em toda a AGETOP.

Compete ao CPC-AGETOP:

 Submeter  à  Presidência  anualmente  o  programa do CPC-AGETOP que deve  contemplar

entre outros:

- o alinhamento das prioridades  que devem ser objeto de apreciação e deliberação pela

Presidência,  independentemente  de  outras  que  eventualmente  o  CPC-AGETOP julgue

oportuno submeter à Presidência; e

- o orçamento para funcionamento do CPC-AGETOP compatível com o escopo de suas

atividades e demandas, contemplando, inclusive, o plano de aperfeiçoamento profissional

e  formação contínua de seus  membros,  tais  como do Agente de Conformidade e  sua

equipe.

 Fazer  acompanhamento  da  exposição  a  riscos,  dos  sistemas  de  controles  internos  e  do

cumprimento de leis, normas e regulamentos;

 Conduzir e/ou autorizar investigações em matéria dentro de seu escopo de atribuições;



 Propor a atualização periódica do Programa da  Agência Goiana de Transportes e Obras sobre

Conformidade com Atuação Ética, Íntegra e Transparente;

 Promover  a  interação  com  entidades,  nacionais  e  internacionais,  voltadas  às  melhores

práticas de Conformidade;

 Propor à Presidência diretrizes complementares necessárias à atuação do CPC-AGETOP.

Para exercer suas competências, o CPC-AGETOP deve:

 Promover a solução de eventuais diferenças de entendimento entre os Diretores da AGETOP,

a Controladoria Geral do Estado de Goiás e o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no

tocante à prestação de contas da AGETOP;

 Aprovar  a  contratação,  acompanhar  e  avaliar  os  serviços  de  auditoria  e  de  consultoria,

relacionados aos temas de competência exclusiva do CPC-AGETOP;

 Formular consultas ao Núcleo Jurídico desta Autarquia bem como à Procuradoria-Geral do

Estado  de  Goiás,  que  se  façam necessários  para  assistir  na  sua  atuação,  inclusive  para

condução de investigações;

 Buscar  informação  que  seja  necessária  junto  a  Integrantes,  os  quais  serão  orientados  a

cooperar com as solicitações do CPC-AGETOP ou de assessores por ele contratados;

 Reunir-se com os Integrantes, auditores externos, assessores jurídicos e outros consultores

externos, quando necessário.

1.1.1 Composição

O CPC-AGETOP compõe-se de 3 (três) membros, e respectivos suplentes, com mandato de 2 (dois)

anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo:

a) Um dos Diretores da AGETOP, denominado de “Conselheiro Diretor”, e seu respectivo suplente,

indicados pelo Presidente da AGETOP;

b) Um Procurador do Estado de Goiás, denominado de “Conselheiro Procurador”, e seu respectivo

suplente, indicados pelo Procurador Geral do Estado de Goiás;

c) Um membro independente, denominado “Conselheiro Independente”, e seu respectivo suplente,

indicados  pelo  Presidente  da  AGETOP,  bacharel  em  Direito,  devendo  possuir  reconhecida

experiência nos ramos de Direito Financeiro e Licitações e Contratos Administrativo.

O Conselho será presidido pelo Conselheiro Procurador e, nas suas ausências e impedimentos, pelo

Conselheiro Diretor.



Os  membros  do  CPC-AGETOP,  serão  dotados  de  notórios  conhecimentos,  inclusive  sobre  as

melhores  práticas  de  governança  corporativa,  compliance,  integridade  e  responsabilização

corporativas, experiência, idoneidade moral, reputação ilibada e capacidade técnica compatível com

o cargo.

O Conselheiro Diretor e o Conselheiro Independente serão investidos em seus cargos por Portaria

do Presidente da AGETOP e o Conselheiro Procurador mediante Portaria do Procurador-Geral do

Estado de Goiás.

Caso um membro do CC-ODB deixe de ocupar permanentemente o seu cargo de Conselheiro, antes

do término do respectivo mandato, o PCA-ODB deve indicar seu substituto tempestivamente. A

função de membro do CPC-AGETOP é indelegável.

1.1.2 Conselheiro Independente

A presença  de  membro  independente  no  CPCAGETOP  promove  a  diversidade  e  reforça  a

transparência e a capacidade de julgamento independente,  inclusive no que tange aos temas de

Conformidade.

O Conselheiro será considerado independente se:

 Não possuir qualquer vínculo com a AGETOP;

 Não tiver sido, nos últimos três anos, um dos Principais Dirigentes da AGETOP;

 Não for fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da AGETOP;

 Não for funcionário ou Administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou

demandando serviços e/ou produtos à AGETOP;

 Não  for  cônjuge  ou  parente  até  segundo  grau  de  algum  dos  Principais  Dirigentes  da

Autarquia;

 Não receber remuneração da AGETOP além daquela relativa ao papel de conselheiro, caso

haja esta última.

1.1.3 Reuniões

O CPC-AGETOP desenvolve suas atividades principalmente por meio de reuniões de trabalho e,

para tanto, reúne-se, ordinariamente mensalmente e, extraordinariamente, sempre que qualquer um

dos membros julgar necessário em alinhamento com o Coordenador do CPC-AGETOP, ou quando

requerido pelas circunstâncias.



Preferencialmente, todos os membros do CPC-AGETOP devem estar presentes a todas as reuniões,

seja pessoalmente ou através de vídeo ou teleconferência ou pelo aplicativo “Whatsapp”.

O  quórum  mínimo  de  instalação  das  reuniões  deve  ser  de  mais  da  metade  dos  membros.  O

Coordenador do CPC-AGETOP pode convidar membros da administração, auditores ou outros a

comparecer às reuniões, visando prestarem informações pertinentes.

As pautas das reuniões devem ser distribuídas aos membros com pelo menos 5 (cinco) dias de

antecedência, acompanhadas do material de apoio, se for o caso, e possibilitar a incorporação das

matérias que os membros do CPC-AGETOP julguem necessárias.

As reuniões do CPC-AGETOP devem ser realizadas na sede da AGETOP ou em outra localidade

que seja conveniente a todos os membros. O Coordenador deve conduzir as reuniões.

As decisões do CPC-AGETOP devem ser registradas em ata preparada pelo Coordenador do CPC-

AGETOP ou por quem este designar, validadas pelos membros do CPC-AGETOP e então enviadas

à  Presidência  da  AGETOP,  acompanhadas,  quando  for  o  caso,  de  apresentações,  estudos  e

pareceres.

Qualquer  reunião do CPC-AGETOP pode ter  caráter  sigiloso,  no todo ou em parte,  se  houver

assunto cuja natureza assim requeira. Nestes casos, o Coordenador relatará o assunto diretamente à

Presidência da AGETOP de maneira reservada.

1.1.4 Coordenação

O  Coordenador  do  CPC-AGETOP  zela  pelo  cumprimento  das  disposições  sobre  objetivos,

atribuições e funcionamento do CPC-AGETOP, devendo:

 Submeter anualmente à aprovação da Presidência o programa do CPC-AGETOP e promover

a sua implementação;

 Convocar  e  coordenar  as  reuniões,  definindo  a  necessidade  de  reuniões  extraordinárias,

respeitado o direito dos demais membros de solicitarem ao CPC-AGETOP a convocação

destas reuniões;

 Convidar para participar das reuniões do CPC-AGETOP, quando necessário ou conveniente,

o  Agente  de  Conformidade,  membros  da  administração  da  AGETOP,  outros  integrantes,



assessores, bem como quaisquer outras pessoas que detenham informações relevantes para o

objetivo da reunião;

 Avaliar  e  definir  os  assuntos  a  serem discutidos  nas  reuniões,  inclusive considerando as

recomendações dos demais membros do CPC-AGETOP;

 Definir  um  secretário  para  as  reuniões,  responsável  pelo  registro  das  discussões  e

deliberações;

 Encaminhar à Presidência as análises, pareceres e relatórios elaborados no âmbito do CPC-

AGETOP; e

 Interagir com o Agente de Conformidade desde a formulação e pacto de seu Programa de

Ação, bem como no acompanhamento e avaliação de sua implementação e no julgamento do

seu desempenho.

1.2 AGENTE DE CONFORMIDADE DA AGETOP

O  Agente  de  Conformidade  da  AGETOP  (“Agente  de  Conformidade”)  deve  possuir  as

competências necessárias para suas atribuições e é liderado diretamente pelo Coordenador do CPC-

AGETOP,  atuando  com  absoluta  independência.  É  responsável  por  propor  à  Presidência  da

AGETOP o Sistema de Conformidade, por apoiar o CPC-AGETOP e integrantes da sua equipe na

implementação  do  Sistema  de  Conformidade  na  AGETOP,  e  continuamente  acompanhar  a

efetividade do mesmo.

São atribuições do Agente de Conformidade:

 Promover a disseminação do Programa de Conformidade da AGETOP, criando e mantendo

mecanismos que visem assegurar o seu cumprimento;

 Promover  o  monitoramento  do  processo  de  identificação,  avaliação  e  tratamento  de

potenciais riscos, assim como dos sistemas de controles internos e do cumprimento de leis,

normas e regulamentos;

 Assegurar a existência e cumprimento de treinamentos sobre temas de ética,  integridade,

transparência, gestão de riscos e auditoria, bem como recomendar a criação ou revisão de

diretrizes, sistemas e procedimentos que orientem a atuação ética de integrantes;

 Coordenar  e  supervisionar  o  funcionamento  do  canal  “AGETOP OUVE VOCÊ,  adiante

identificado, assegurando que todas as denúncias recebidas sejam devidamente registradas,

analisadas e solucionadas;

 Elaborar e apresentar relatórios e pareceres, incluindo relatórios de investigações, auditoria

interna e demais matérias relativas à Conformidade;



 Propor e submeter anualmente à aprovação do CPC-AGETOP seu Programa de Ação, com

os respectivos objetivos, orçamento, contemplando inclusive assessorias externas, sistemas

de tecnologia da informação, e equipe.

 Propor  a  implementação  de  mecanismos  que  visem  assegurar  preventivamente  o

cumprimento das disposições previstas no Programa de Conformidade da AGETOP

O Agente de Conformidade possui autonomia e independência para coordenar a implementação das

ações  necessárias  para  garantir  a  efetividade  do  Sistema de  Conformidade  na  AGETOP.  Desta

forma,  deve  ter  acesso  aos  recursos  adequados  e  suficientes  para  o  desenvolvimento  do  seu

trabalho, incluindo:

 equipe  de  apoio  dedicada  para  desenvolver  as  atividades  de  Conformidade  de  forma

proporcional ao porte da AGETOP e aos riscos a ela associados;

 suficiência  de  orçamento  destinado para  a  formulação,  implementação  e  manutenção do

Sistema  de  Conformidade,  inclusive  para  a  contratação  de  assessorias  independentes  de

reconhecida qualificação; e

 acesso a todos os integrantes, informações, registros, dados, sistemas e às instalações que se

façam necessárias.

Destaca-se que o Agente de Conformidade não deve possuir, necessariamente, formação jurídica,

embora essa seja útil para a realização de seu trabalho. Trata-se de profissional que possua perfil

dinâmico  e  facilidade  em  se  comunicar  com  diferentes  áreas  e  pessoas  de  diferentes  níveis

hierárquicos.

É imprescindível que tenha ilibada reputação, sendo exemplo de comportamento ético, possuindo

histórico  profissional  e  ficha  funcional  impecáveis,  não  responder  por  ações  de  improbidade

administrativa ou ilícitos penais, bem como não ter sido condenado em processos administrativos.

Outrossim,  é  necessário  que  o  Agente  de  Conformidade  possua  mandato,  considerando:  a)  o

exercício livre e independente da função de compliance, o aproveitamento adequado da função e a

proteção à  não retaliação ao profissional,  de forma que,  somente  poderá ser  exonerado de sua

função  antes  do  prazo  previsto,  mediante  decisão  fundamentada  em  processo  administrativo,

garantindo-lhe a ampla defesa e o contraditório.

Assim, estabelece-se que o mandado do Agente de Conformidade será de 3 (três) anos, prorrogáveis

por mais 3 (três) anos.



1.3 PRINCIPAIS DIRIGENTES

Por  “Principais  Dirigentes”  entende-se  os  seguintes  integrantes  da  AGETOP:  a)  Presidente;  b)

Chefe de Gabinete; c) Chefe da Comunicação Setorial; d) Diretor de Gestão e Planejamento; e)

Diretor de Finanças; f) Diretor de Manutenção; g) Diretor de Obras Rodoviárias;  h) Diretor de

Obras Civis;  i)  Diretor de Infraestrutura Esportiva e Urbanística;  e  j)  Diretor  de Fiscalização e

Monitoramento de Obras.  Isto  é,  todos aqueles  elencados no  Título IV do Decreto Estadual  n.

8.483, de 20 de novembro de 2015.

Assim,  os  Principais  Dirigentes,  no  desempenho  das  responsabilidades  inerentes  aos  seus

Programas de Ação, devem, por convicção, agir de forma ética, íntegra e transparente, e orientar os

agentes  que  lhes  são  subordinados,  inclusive  pelo  exemplo,  para  que  ajam  da  mesma  forma.

Portanto, os Principais Dirigentes devem adotar as seguintes condutas, sem a elas se limitar:

 Influenciar seus agentes pelo exemplo;

 Incorporar em suas condutas e garantir que esteja nas condutas de seus agentes, o 

compromisso de atuar de acordo com as disposições deste Programa;

 Implementar e garantir a prática do Sistema de Conformidade da AGETOP no seu âmbito de 

atuação;

 Desenvolver as ações sob sua responsabilidade, garantindo que sejam seguidas as 

orientações sobre conformidade aqui definidas e a legislação aplicável;

 Garantir que seus agentes participem dos eventos de capacitação sobre conformidade 

promovidos pela AGETOP; e

 Apoiar seus agentes quando estes relatarem eventos que acreditem que violem as leis ou esse

Programa de Conformidade.

1.4 INTEGRANTES

Cabe aos Integrantes da AGETOP:

 Conhecer  o  PROGRAMA  DE  CONFORMIDADE  e  atuar,  no  desempenho  de  suas

responsabilidades, conforme o compromisso da AGETOP com uma atuação ética, íntegra e

transparente descrito neste Programa.

 Participar efetivamente das atividades de capacitação sobre conformidade promovidas na

AGETOP, que estejam relacionadas com suas responsabilidades.



 Consultar os Principais Dirigentes, o Agente de Conformidade e o Comitê Permanente de

Conformidade, de forma aberta e sincera, sobre qualquer dúvida a respeito de que conduta

adotar diante de uma possível ação questionável, própria ou de Terceiros.

 Caso haja algum desconforto no posicionamento explícito junto ao Dirigente de sua unidade,

ou caso o Integrante tenha razões para manter o anonimato no relato de possível violação a

esse  Programa,  o  Integrante  deve  utilizar  o  canal  “AGETOP OUVE  VOCÊ”.  Ignorar,

omitindo-se ou alegando desconhecimento, é conduta incompatível com esse Programa.

1.5.  COMPROMETIMENTO  DA  ALTA  ADMINISTRAÇÃO  DA  AGETOP  COM  O

PROGRAMA DE CONFORMIDADE

A Alta Administração da AGETOP, em especial  sua Presidência,  apoia o Programa da Agência

Goiana de Transportes e Obras Sobre Conformidade Com Atuação Ética, Íntegra e Transparente por

meio de diversas ações, as quais destacamos:

a)  Designação  do  Procurador  do  Estado  de  Goiás,  Alan  Marques  Paula,  para

elaboração e implantação do Programa;

b) A participação da Alta Administração em eventos e realização de treinamentos,

anualmente, relacionados ao tema ética e integridade, como no Seminário de Gestão

de Riscos, Integridade e Compliance como Instrumentos de Governança, realizado

nos dias 22/11/2018 e 23/11/2018 no Tribunal de Contas do Estado de Goiás; e

c) Aprovação do presente Programa de Conformidade, que apresenta as ações que a

Autarquia adota com o objetivo de prevenir,  detectar  e remediar práticas de atos

lesivos qualificáveis como corrupção, contra a administração pública,  nacional ou

estrangeira, praticado por um funcionário ou terceiro em seu interesse ou benefício;

bem como o de prevenir, detectar e punir atos lesivos que possam ser intentados por

pessoas jurídicas contra a AGETOP.

1.6. INDEPENDÊNCIA, ESTRUTURA E AUTORIDADE DAS INSTÂNCIAS INTERNAS
RESPONSÁVEIS  PELA  APLICAÇÃO  DO  PROGRAMA  DE  CONFORMIDADE  E
FISCALIZAÇÃO DE SEU CUMPRIMENTO

Para  garantir  a  independência  do  Programa  de  Conformidade  da  AGETOP sua  gestão  será

realizada pelo CPC-AGETOP, com o auxílio do Agente de Conformidade.



Os processos que compõem o Programa de Conformidade da AGETOP contam com a atuação de

diversas unidades estratégicas desta Autarquia, como por exemplo, a Diretoria Financeira, que é

responsável  pelo controle  de conformidade das atividades  relacionadas com orçamento e  sua

execução; o Núcleo Executivo de Licitações, que é o gestor do processo de licitações e contratos

na  AGETOP,  entre  outras,  que  promovem ações  para  mitigar  o  risco  de  corrupção  em suas

respectivas áreas de atuação.

O CPC-AGETOP exerce o papel de monitoramento e supervisão do Programa de Conformidade,

atuando como interlocutora e principal promotora do Programa na AGETOP, interligando, de

maneira sistêmica, os processos, acompanhando a gestão desses processos de acordo com o risco,

prestando  consultoria  sobre  o  tema  e  disseminando  a  cultura  de  prevenção  e  combate  à

corrupção.

O CPC-AGETOP tem a prerrogativa de acesso para consulta a todos os arquivos, documentos,

metodologias, bases de dados, sistemas de informação e transações eletrônicas, além de livre

acesso  a  ambientes,  equipamentos  e  softwares de propriedade ou de uso da  AGETOP, no

exercício de suas atribuições.

1.7. RELACIONAMENTO COM TERCEIROS

O relacionamento com terceiros  é  um dever  da AGETOP e pode representar  oportunidades  de

atuação, alinhadas aos objetivos estratégicos e operacionais da Autarquia, assim como resultar em

risco de descumprimento à legislação nacional e/ou internacional de combate à corrupção, inclusive

possíveis danos financeiros ou à imagem reputação da AGETOP.

1.7.1. RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES

São  pessoas  físicas  ou  jurídicas  que  fornecem  bens  e/ou  serviços  aos  diversos  segmentos  da

AGETOP.

As contratações de obras, serviços, compras e alienações são regidas pela Lei n. 8.666/93 e pela Lei

Estadual n. 17.928/2012.



Durante a relação contratual, a AGETOP exige formalmente de seus fornecedores o cumprimento

de suas atividades com base na ética, na responsabilidade social e ambiental, além do cumprimento

às leis anticorrupção.

A fim de reduzir a exposição a riscos defraude, de corrupção e de lavagem de dinheiro, criamos

mecanismos para suportar  e  orientar  os  empregados que realizam as  atividades  relacionadas  às

demandas de bens  ou serviços,  aqueles  que conduzem o processo de contratação e  os  que são

responsáveis pela sua aprovação.

Dentre as medidas anticorrupção adotadas tem-se a obrigatoriedade de todo fornecedor, prévio ao

recebimento  do  pagamento  do  produto  ou  serviço  por  ele  fornecido  à  Agência,  do  Termo  de

Declaração de Adoção de Práticas em Conformidade com a Legislação, Padrões Éticos, Íntegros e

Transparentes, instituído pela Portaria 254/2018 – AGETOP. 

1.7.2. RELACIONAMENTO COM USUÁRIOS

O usuário satisfeito é o fundamento da existência da AGETOP. Portanto, o princípio básico da ação

empresarial dos integrantes da Agência deve ser servir ao usuário, antecipando suas demandas e

atendendo as suas expectativas com ênfase na qualidade, na produtividade e na inovação, com res-

ponsabilidade social, comunitária e ambiental, e com pleno respeito às leis.

Os integrantes são proibidos de prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagens, favo-

res, presentes, entretenimento ou qualquer coisa de valor para funcionários ou pessoas que represen-

tem usuários da AGETOP com o propósito de influenciar, assegurar ou recompensá-los por uma de-

cisão do interesse da Agência e/ou obtenção de vantagem indevida.

2. CONFORMIDADE DE TERCEIROS

As  ações  de  Terceiros,  assim  compreendidos  aqueles  que  se  relacionam  com  a  AGETOP

(“Terceiros”)  são de sua responsabilidade,  assim como são as ações de seus integrantes.  Dessa

forma, os Dirigentes responsáveis pela contratação e pelo cadastro destes Terceiros na AGETOP e

em cada atividade devem implantar e formalizar processo de avaliação e diligência de Terceiros,

com o apoio do Agente de Conformidade, seguindo os seguintes princípios:

 A avaliação  e  diligência  devem  ser  baseadas  no  risco  apresentado  pelo  Terceiro.  Os

Terceiros devem ser classificados conforme critério de risco pré-definido.



 A avaliação e diligência devem ser aplicadas consistentemente. Uma vez definidas as regras

da avaliação e diligência aplicáveis a uma determinada categoria de risco de terceiro, estas regras

devem ser aplicadas aos Terceiros com a mesma classificação de risco. Exceções às regras gerais

podem ser necessárias, mas devem ser fundamentadas e previamente aprovadas.

 A avaliação e diligência devem ser formalizadas. Devem ser mantidos registros das etapas

realizadas e das informações obtidas durante o processo de avaliação e diligência.  Os registros

devem ser mantidos não apenas dos Terceiros com quem se decidiu fazer parceria, mas também

daqueles que a decisão foi por não fazer.

Fatores de riscos que, entre outros, podem ser considerados na avaliação dos Terceiros:

 Histórico de desempenho nas relações com a AGETOP

 Quadro societário.

 Atividade.

 Desempenho empresarial.

 Origem e natureza dos seus recursos.

 Valor do contrato e a forma de pagamento ou recebimento.

 Representantes e beneficiários finais.

 Pesquisas relacionadas aos aspectos econômico-financeiros.

 Regularidade fiscal.

 Localidade onde as atividades são desenvolvidas.

 Exposição a Pessoa Politicamente Exposta.

 Estar sujeito a sanções econômicas e comerciais.

 Exposição e posicionamento na mídia.

 Pesquisas relacionadas às questões reputacionais. Consulta a sites especializados, como por

exemplo, mas não se limitando aos seguintes:

Portal da Transparência para consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

(CEIS), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e O Cadastro de Entidades Privadas Sem

Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM).

- Portal do U.S. Department of Treasury para consulta da lista de Sanções da OFAC – Office

of Foreign Assets Control.

- Portal da HM Treasury and Office of Financial Sanctions Implementation para consulta da

lista consolidada dos alvos de sanções financeiras do Reino Unido.

- Portal da União Europeia ou de autoridades competentes de cada Estado membro da União

Europeia para consulta  da lista  consolidada das pessoas,  grupos,  e entidades sujeitas a  sanções

financeiras da EU.



- Portal da United Nations Security Council.

- Portal do Banco Mundial, para consultas de empresas e indivíduos inelegíveis.

É importante considerar que a avaliação e diligência de Terceiros é apenas a primeira etapa no

processo. Medidas preventivas adicionais devem ser previstas nos contratos por escrito e durante o

acompanhamento das atividades do Terceiro com a AGETOP.

Os relacionamentos com Terceiros devem ser formalizados por meio de contrato, com cláusulas

específicas  sobre  o  compromisso  com  o  atendimento  das  leis  locais,  inclusive  com  as  leis

anticorrupção e do próprio Programa de Conformidade, destacando-se que, seu descumprimento

pode levar, dentre outras sanções, à rescisão contratual.

Com base na classificação de riscos do Terceiro, pode ser necessária a definição de um plano de

comunicação e conscientização, sobre o compromisso com atuação ética, íntegra e transparente,

garantindo que o conteúdo tenha sido devidamente compreendido.

3. TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO

O  compromisso  na  AGETOP  com  uma  atuação  ética,  íntegra  e  transparente  expresso  neste

Programa, e seus desdobramentos devem ser divulgados, tornando-os acessíveis e compreensíveis

pelos integrantes e Terceiros, sendo transmitidos de forma clara e precisa.

Os Responsáveis por Conformidade da AGETOP em cada uma de suas atividades, com o apoio dos

respectivos responsáveis por Comunicação, devem desenvolver e implantar plano de comunicação

que  continuamente  garanta  que  o  Compromisso  com Atuação  Ética,  Íntegra  e  Transparente,  e

quaisquer dos seus desdobramentos, sejam comunicados e estejam disponíveis em locais de fácil

acesso a todos os públicos.

3.1. CANAIS DE DENÚNCIA E ACOMPANHAMENTO

Na AGETOP a  gestão  dos  canais  de  comunicação  deve  ser  de  responsabilidade  do  Agente  de

Conformidade,  que deve recepcionar as denúncias, assegurando que sejam recebidas através do

canal “AGETOP OUVE VOCÊ”, ou através de qualquer outro meio, e que sejam registradas e

investigadas  com  independência,  imparcialidade,  metodologia  e  amparo  legal,  garantindo



confidencialidade, anonimato e proibição de retaliação ao denunciante. O Agente de Conformidade

deve  conduzir  as  investigações,  seja  internamente,  com  equipe  de  Integrantes  própria,  ou  de

maneira externa com o auxílio de empresas especializadas.

Todas  as  denúncias  recebidas  e  os  desdobramentos  das  investigações  devem  ser  comunicados

periodicamente ao Comitê Permanente de Conformidade.

Durante  o processo investigativo,  tão  logo o  Agente  de  Conformidade identifique  suspeitas  ou

comprovação de atuação indevida, deve compartilhar o relatório da investigação com o Chefe da

Unidade na  qual  o  integrante investigado encontra-se lotado.  Este  Chefe deve ter  autonomia e

competência para tratar do assunto e tomar as providências recomendadas. Sempre que necessário,

o Chefe e o Agente de Conformidade devem consultar o Responsável por Gestão de Pessoas e a

Gerência Jurídica da AGETOP sobre as providências a serem adotadas.

Caso,  ao final  do procedimento  investigativo,  exista  divergência  entre  a  decisão  do Agente  de

Conformidade e a opinião dos membros do Comitê Permanente de Conformidade, os fatos devem

ser apresentados à Presidência da AGETOP, a quem caberá a decisão final.

Como etapa final do procedimento de investigação interna, o Agente de Conformidade deve avaliar

a  obrigatoriedade  ou  a  conveniência  de  comunicar  internamente  e/ou  informar  a  quaisquer

autoridades ou Terceiros a respeito das irregularidades identificadas. Antes, porém, deve levar sua

recomendação para ser confirmada pelo Comitê Permanente de Conformidade da AGETOP.

Durante  a  investigação,  ou  após  sua  conclusão,  quando  o  Agente  de  Conformidade  identificar

oportunidades de melhoria no processo que permitiu a atuação indevida, deve sugeri-las ao responsável

pelo assunto, que deve ter autonomia e competência para avaliar e, se for o caso, implantar as sugestões

dadas.

3.2. PROGRAMA AGETOP OUVE VOCÊ

Será disponibilizado na AGETOP para os seus integrantes, fornecedores, usuários, demais terceiros

e  público  externo,  de forma ininterruptamente  operante,  um canal  de comunicação (“AGETOP

OUVE VOCÊ”)  que  possibilite  a  realização de  denúncias  de  conduta  não  conforme com uma

atuação ética, íntegra e transparente por parte de seus integrantes e de todos aqueles que com ela se

relacionam.



O  canal  AGETOP  OUVE  VOCÊ  deve  ser  amplamente  divulgado  para  todos  os  públicos,

principalmente para os integrantes, fornecedores, usuários e demais terceiros da AGETOP, estando

disponível nos seus portais interno e externo.

A proteção ao denunciante é  garantida por meio da possibilidade do recebimento de denúncias

anônimas e da proibição de retaliação aos denunciantes, de forma que será assegurado por regras de

confidencialidade  para  proteger  aqueles  que,  de  maneira  voluntária,  queiram  se  identificar.  O

efetivo cumprimento das regras de anonimato, confidencialidade e proibição de retaliação é um

fator essencial para garantir a confiança no canal Linha de Ética.

3.3. MECANISMOS DE PROTEÇÃO AOS DENUNCIANTES DE BOA FÉ

Os denunciantes são protegidos de qualquer represália que possa derivar de sua declaração e para

tanto podem, inclusive, realizar denúncias de maneira anônima.

3.4. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa

norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer

pessoa,  física  ou  jurídica,  sem  necessidade  de  apresentação  de  motivo,  o  recebimento  de

informações públicas dos órgãos e entidades.

A AGETOP subordina-se  ao  regime  da  Lei  12.527,  sancionada  em 18 de  novembro  de  2011,

conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), conforme dispõe o parágrafo único do artigo

1º:

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela
União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  com o fim de  garantir  o
acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do §
3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:
I  -  os  órgãos  públicos  integrantes  da  administração  direta  dos  Poderes
Executivo,  Legislativo,  incluindo as  Cortes  de Contas,  e  Judiciário  e  do
Ministério Público;
II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades
de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente 
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.



Uma vez que a AGETOP não produz ou custodia informações  que possam colocar em risco a

sociedade ou o Estado e que, ao mesmo tempo, não tenham relação à sua atividade, até o momento

a AGETOP não classificou nenhuma informação nos termos da LAI. Assim, esta Autarquia não

possui nenhuma informação:

Desclassificada, nos termos da Lei de Acesso à Informação; ou

Classificada em grau de sigilo, nos termos da Lei de Acesso à Informação.

Em relação à transparência ativa requerida no § 3º, do art. 7º, da Lei 12.527/11, a AGETOP publica

todas as informações requeridas, considerando sua característica de Autarquia. Tais informações de

transparência ativa estão disponíveis no sítio eletrônico da AGETOP “agetop.go.gov.br”.

Destaca-se  que  a  Agência  seguirá  o  Manual  da  Lei  de  Acesso  à  Informação  para  Estados  e

Municípios, elaborado pela Controladoria-Geral da União, como guia para sua atuação no âmbito

da Lei de Acesso à Informação

4. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 

4.1. CAPACITAÇÃO DOS INTEGRANTES DA AGETOP

O Programa de  Conformidade  da  AGETOP promove  e  incentiva  a  realização  de  treinamentos

voltados a  capacitar seus integrantes e a  Alta Administração sobre práticas de conformidade  A

realização de todos os treinamentos que compõem o Programa de Conformidade é algo permanente

na realidade da Agência. Ainda, serão elaborados planos de comunicação anuais para divulgação

periódica de ações relevantes, desenvolvidas no âmbito do Processo de Conformidade, para que

todos os Integrantes da Autarquia tenham conhecimento das melhorias implementadas ou das quais

a AGETOP tenha participado.

Assim, será elaborado o Plano Anual de Capacitação dos Integrantes da AGETOP, composto pelas

seguintes ações:

a) Uma palestra anual a ser proferida por profissionais com notório conhecimento sobre o

assunto; 

b) Realização de treinamentos internos; e

c) Participação dos integrantes da Agência em congressos, palestras, seminários e demais

eventos de cunho educativo;

http://www.licitacoes-e.com.br/


4.2. CAPACITAÇÃO DE FORNECEDORES

A AGETOP manterá em seu site, espaço destinado a disciplinar a “Relações com Fornecedores”,

na qual constará orientações aos prestadores de contratados, esclarecimentos sobre: a) a Política

de Relacionamento com Fornecedores; Código de Ética e Normas de Conduta; Programas Institu-

cionais; informações sobre ética e integridade que incentivam seus fornecedores a adotarem procedi-

mentos de integridade.

5. REGISTROS COMPLETOS E PRECISOS

Nosso ambiente de controles internos fornece garantia razoável para que as autorizações e registros

das  nossas  transações  sejam  realizados  adequadamente,  de  forma  a  permitir  a  elaboração  e

divulgação de relatórios em conformidade com a legislação e as normas contábeis brasileiras e

internacionais.

Os fornecedores devem manter livros e registros precisos e completos, incluindo documentação de

apoio,  relacionados  ao  seu  trabalho  com  a  AGETOP.  Os  fornecedores  devem  manter  faturas

precisas, detalhadas e discriminadas, com recibos e outras documentações de suporte adequadas

para quaisquer taxas ou desembolsos pagos em nome da Agência.

6. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES

A gestão de riscos é a capacidade de uma organização de gerenciar incertezas, sejam elas positivas

ou negativas, de forma que uma gestão de riscos efetiva é aquela que consegue antecipar o maior

número de eventos incertos, no sentido de estabelecer uma dinâmica, após identificados, para sua

priorização, tratamento e controle.

Assim, o presente Programa de Conformidade está alinhado com os riscos desta Agência e seu

plano estratégico.

Nesse sentido, promove-se o mapeamento dos riscos, com a finalidade de criação de mecanismos

internos que ofereçam respostas aos riscos, inclusive àqueles que versem sobre desvios de conduta,

violações de diretrizes fundamentais  da Autarquia,  normas internas e descumprimento de leis  e

normas regulatórias.



Uma vez definidos os riscos aos quais a AGETOP está sujeita, esses serão revistos e monitorados

periodicamente,  uma  vez  que  a  Agência  sofre  mudanças  a  todo  momento,  sejam  elas  em

decorrência de alterações no cenário político, na economia, ou até mesmo social, bem como devido

à alterações estratégicas, como a realização de investimentos, oportunidades de negócios, dentre

outros.

Destaca-se que, embora muito recomendada para as licitações e contratos, a gestão de riscos torna

mais  eficiente  todas  as  atividades  da  Agência,  melhorando  seus  processos  de  trabalho,  suas

estratégias, seus projetos, suas aquisições e contratações, numa abordagem sempre ligada ao risco.

Portanto, pretende-se realizar uma gestão de riscos conforme preconizado na norma ISO 31000/18,

que  fornece  princípios  e  diretrizes  genéricas  para  a  gestão  de  riscos  e  pode  ser  utilizada  por

qualquer organização pública. Referida norma estabelece princípios que orientam uma gestão de

riscos eficaz, de forma sistemática, transparente e confiável, sendo eles:

a) a gestão de riscos cria e protege valor;

b) a gestão de riscos é parte de todos os processos organizacionais;

c) a gestão de riscos é parte da tomada de decisões;

d) a gestão de riscos aborda explicitamente a incerteza;

e) a gestão de riscos é sistematica, estruturada e oportuna;

f) a gestão de riscos baseia-se nas melhores informações disponíveis;

g) a gestão de riscos é feita sob medida;

h) a gestão de riscos considera fatores humanos e culturais;

i) a gestão de riscos é transparente e inclusiva;

j) a gestão de riscos é dinâmica, iterativa e capaz de reagir a mudanças;

k) a gestão de riscos facilita a melhoria contínua da organização.

Nesse desiderato, a ISO 31000/18 traz o seguinte conceito de gestão de riscos: “é o conjunto de

componentes  que  fornecem  os  fundamentos  e  os  arranjos  organizacionais  para  a  concepção,

implementação, monitoramento, análise crítica e melhoria contínua da gestão de riscos através de

toda a organização.”

6.1. INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RISCOS NA AGETOP



A Gestão de Riscos na AGETOP será adotada como uma política corporativa, informando a quais

riscos  a  Agência  está  exposta,  adotando  determinada  estratégia,  e  quais  são  as  estratégias

alternativas que estejam de acordo com sua missão e visão.

Portanto, a primeira etapa, antes mesmo de se cogitar as causas ou efeitos de um evento de risco, é

identificar  o  evento,  determinando  a  incerteza  objeto  de  seu  gerenciamento.  Assim,  para  a

identificação dos riscos adota-se a seguinte fórmula: Devido a “CAUSA” (fonte + vulnerabildiade),

poderá ocorrer (DESCRIÇÃO DA INCERTEZA),  o que levaria (DESCRIÇÃO DO IMPACTO,

CONSEQUÊNCIA, EFEITO), impactando no (DIMENSÃO DO OBJETO IMPACTADO). Essa

fórmula permite uma definição precisa do risco.

Como instrumento de auxílio, pode-se adotar outros critérios e ferramentas para a identificação de

riscos  como,  entrevistas  com especialistas,  listas  elaboradas  pelos  integrantes  de  cada  unidade,

brainstorming dentre outros.

Feita a identificação de riscos, com sua descrição, é interessante que seja documentado em relatório

contendo as seguintes informações:

a) Diretoria responsável;

b) Descrição do evento, conforme a fórmula acima prescrita;

c) Indicação da probabilidade, em muito baixa, baixa, média, alta e muito alta;

d) Indicação do impacto, em muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto.

Portanto, conclui-se que, para a avaliação de riscos, a AGETOP definirá sua escala de impacto e

probabilidade,  que  determinarão,  em  alguma  medida  e  ao  final,  sua  análise  sobre  o  grau  de

aceitabilidade do risco. Será elaborada uma escala de impacto e probabilidade objetiva-quatitativa e

subjetiva-qualitativa.

Dessa forma, tem-se a seguinte escala objetiva quantitativa de impacto:

Nível de impacto Impacto financeiro

Muito alto (5 pontos) De 10% a 20% do orçamento disponível para 
investimentos

Alto (4 pontos) De 5% a 9,9% do orçamento disponível para 
investimentos

Médio (3 pontos) De 1,1% a 4,9% do orçamento disponível para 
investimentos



Baixo (2 pontos) De 0,5% a 1% do orçamento disponível para 
investimentos

Muito baixo (1 ponto) Abaixo de 0,4% do orçamento disponível para 
investimentos

Uma vez definida a escala objetiva-quantitativa, passa-se à subjetiva-qualitativa, uma vez que não

são todos os riscos que podem ser mensurados economicamente. Assim, chega-se à seguinte escala:

Nível de Impacto Impacto Subjetivo

Muito alto (5 pontos) Eventos incalculáveis economicamente que 
causem danos severos na Agência, ou de difícil 
reparação, ou com repercussão negativa muito 
alta perante órgãos reguladores e na mídia, ou 
com valores de pagamento de condenações 
muito altos.

Alto (4 pontos) Eventos incalculáveis economicamente que 
causem danos de difícil reparação, ou com 
repercussão negativa muito alta perante órgãos 
reguladores e na mídia, com valores de 
pagamento de condenações muito altos.

Médio (3 pontos) Eventos incalculáveis economicamente que 
causem danos de moderada reparação, ou com 
repercussão negativa muito alta perante órgãos 
reguladores e na mídia, ou com valores de 
pagamento de condenações muito altos.

Baixo (2 pontos) Eventos incalculáveis economicamente que 
causem danos de baixa reparação, ou com 
repercussão negativa restrita órgãos reguladores 
e na mídia, ou com valores de pagamento de 
condenações baixos.

Muito baixo (1 ponto) Eventos incalculáveis economicamente que 
causem danos de baixa reparação, ou com 
repercussão negativa dentro de poucos setores 
da Agência, ou com valores de pagamento de 
condenações baixos.

Concluída  a  escalada  de  impacto,  passa-se  à  escala  de  probabilidade,  na  qual  se  definirá  a

frequência do evento incerto, que, caso ocorra, será classificado como aceitável ou não, de acordo

com a Gestão de Riscos a ser feita. Dessa forma, chega-se à seguinte escala de probabilidade:

Nível de probabilidade Probabilidade

Muito alto (5 pontos) Acima de 70%

Alto (4 pontos) De 50,1% a 70%



Médio (3 pontos) De 35,1% a 50%

Baixo (2 pontos) De 10,1% a 35%

Muito baixo (1 ponto) Até 10%

Após  a  realização  da  identificação  dos  riscos,  com  a  definição  das  escalas  de  impacto  e  de

probabilidade, faz-se uma consolidação e avalização do procedimento para o seu tratamento, o que

será feito por cada unidade funcional da AGETOP. Destarte, elabora-se uma matriz de riscos, em

que todos os eventos de riscos, suas causas e consequências possíveis são registrados, procedendo-

se a uma análise de impacto versus probabilidade em uma matriz, a seguir descrita:

Probabilidade

Muito alta

Alta

Média

Baixa

Muito baixa

Muito 
baixo

Baixo Médio Alto Muito 
alto

Impacto

A avaliação dos riscos também será documentada de forma que apresente todos os dados da fase de

identificação, papéis de trabalho, áreas e pessoas responsáveis, bem como todas as informações

contidas em cada registro de risco.

Feita a avaliação de riscos, será realizada a sugestão de resposta conforme sua classificação. Assim,

classificam-se os riscos em: a) evitáveis; b) aceitáveis; c) transferíveis; ou d) mitigáveis.

Po risco evitável entende-se aquele que seu impacto é tão representativo à AGETOP que se faz

necessária a eliminação de sua causa, de forma que sua probabilidade de ocorrência chegue a quase

zero. 

Já o risco aceitável pode ser compreendido como aquele que o impacto e sua probabilidade estão

dentro de limites de risco da Agência, em que a possibilidade de criação de planos de ação para que

estes  sejam dirimidos,  ou quando sua interferência  é  tão  baixa  em uma análise  que,  diante  da

escassez  de  recursos  e  de  tempo,  não  há  razões  que  justifiquem o  estabelecimento  de  planos

específicos para contorná-lo. Todavia, serão monitorados, a fim que se identifique eventual aumento

de seu impacto e probabilidade.



Os riscos transferidos são os em que a responsabilidade pelo seu gerenciamento são transferidos à

outra parte da relação ou terceiro, de forma que não se cria um plano de ação que os reduzam ou

eliminem a probabilidade de sua ocorrência. Normalmente, essa transferência se dá com a exigência

de garantias ou contratação de seguros.

Em arremate, os riscos mitigados são aqueles em que são tomadas providências para a diminuição

da  probabilidade  de  ocorrência  de  sues  impactos,  em  que  a  mitigação  visa  à  diminuição  da

probabilidade em nível aceitável ao gerenciamento de riscos da AGETOP.

Assim, chega-se a uma matriz de riscos que contenha as seguintes informações: a) identificação

numérica  do  risco;  b)  identificação  do  evento  de  risco,  com  definição  de  suas  causas  e

consequências; c) categoria do risco encontrado; d) probabilidade, impacto e cálculo de nível de

risco;  e)  respostas;  f)  controles;  e  g)  responsáveis  pelo  risco.  Essas  informações  são  melhores

visualizadas da seguinte forma:

Identificação
Descrição

Categoria Probabilidade
(P)

Impacto
(I)

NR (P x I) Resposta Controle Responsável

Causa Evento Consequência

Após a classificação dos riscos, promove-se a criação de planos de ações com as áreas e pessoas

responsáveis pelos riscos, o que denominado de “controles”. Em tais planos serão apresentados: a)

os riscos; b) o que será feito; c) quais controles serão implementados para mitigá-los; d) quando

será o início de sua implementação; e) até qual data estará em funcionamento nas rotinas da área; f)

quem será o gestor responsável; e g) qual será o status do plano de ação.

No processo de identificação dos controles, deverão ser analisados os objetivos dos controles, sua

descrição, suas características, tipo, natureza, frequência, força e, por fim, o teste prático de sua

efetividade.  É  fundamental  que  a  Auditoria  da  AGETOP  teste  a  eficácia  dos  controles

implementados junto às unidades. Ademais, para um mesmo risco, podem haver diversos controles,

contudo, a avaliação de sua efetividade deve ser feita de forma a avaliar todos em conjunto, para

que, caso um controle falhe, outro consiga superá-lo.

Testados os controles internos, é possível a criação de uma matriz de riscos residuais, em que se

analisa em qual nível de risco a AGETOP se encontra após a execução dos planos de ação e dos



modelos internos. Assim, se os controles forem inefetivos, o risco inerente ainda será igual ao risco

residual, o que pretende-se evitar.

Por fim, o monitoramento contínuo dos riscos e dos controles internos é necessário, uma vez que

mudanças ocorrem a todo tempo, e, assim, os riscos e impactos se alteram com o tempo.

7. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS

Para prevenir a ocorrência de atos lesivos contra a administração pública, a AGETOP se posiciona

de maneira assertiva sobre o assunto e emitirá orientações sobre a conduta adequada a ser adotada

por aqueles que agem no benefício e interesse da Agência.

Estas  orientações  estarão  disponíveis  no  Código  de  Ética  e  nas  Normas  de  Conduta,  além da

previsão de publicação de instruções normativas internas destinadas a melhor detalhar e elucidar

pontos de atenção, fornecendo roteiros, diretrizes e mecanismos para que funcionários, terceiros, e

agentes intermediários não incorram em situações qualificáveis como corrupção, sob o pretexto de

beneficiarem o Autarquia, tais como, oferecimento de qualquer tipo de vantagem a agente público,

com o intuito de obter, por exemplo, licenças, autorizações e permissões.

A AGETOP ainda:  a)  investe  em  capacitação  para  a  prevenção  e  o  combate  à  corrupção;  b)

disponibiliza canal apropriado para o recebimento de denúncias; c) adota mecanismos e controles

para  conhecer  seus  parceiros  de  sua  atividade;  d)  realiza  ações  de  controle,  mitigação  e

monitoramento do risco de corrupção em seus processos.

Quanto às rotinas de compras e contratação, a AGETOP, por ser uma Autarquia, está sujeita às

obrigações contidas na Lei n. 8.666/1993 e na Lei Estadual n. 17.928/2012. Tais processos merecem

atenção  especial  dos  órgãos  de  auditoria  e  controle  internos  e  externos  (mais  específico  pela

Controladoria-Geral do Estado e pelos Tribunais de Contas do Estado e da União) e são adotadas

medidas para minimizar a exposição aos riscos: de corrupção (atos lesivos contra a administração

pública); legais (descumprimento das leis), dentre outros.

Outrossim, possui rotina preventiva de verificação de conformidade de processos. São mecanismos

preventivos  objetivam  garantir  a  qualidade  e  a  adequabilidade  dos  processos  às  normas

estabelecidas e disseminar a cultura de controle.



7.1. AÇÕES PROMOCIONAIS

As ações promocionais são uma ferramenta de comunicação utilizada para contribuir na construção

da imagem da Agência, sempre possuindo caráter educativo, informativo ou de orientação social,

dela  não podendo constar  nomes,  símbolos  ou imagens que caracterizem promoção pessoal  de

autoridades ou servidores públicos.

No  relacionamento  com  entes  e  agentes  públicos,  as  ações  promocionais  respeitam  limites  e

diretrizes  previstos  nas  legislações  específicas  e  naquelas  que  tratam de práticas  anticorrupção,

nacional ou estrangeira.

Das vedações, destacam-se o impedimento para realizar:

a) ações promocionais em projetos de caráter político-eleitoral- partidário ou qualquer outra

atividade vinculada a partidos políticos e/ou suas coligações;

b) ações  promocionais  em projetos  que  caracterize  promoção  pessoal  de  autoridade  ou  de

servidor público dos governos Federal, Estadual ou Municipal;

c) ações promocionais que infrinjam o Código de Defesa do Consumidor ou qualquer outra lei

ou norma jurídica vigente;

d) ações promocionais que possam evidenciar discriminação de raça, credo, orientação sexual

ou preconceito de qualquer natureza.

Caso seja necessária a contratação de terceiros para a realização de ações promocionais, deve-se

observar o disposto na Lei n. 8.666/1993 e na Lei Estadual n. 17.928/2012.

7.2. BRINDES, PRESENTES E OUTROS FAVORES

Em  virtude  de  sua  característica  de  sociedade  de  Autarquia,  aplicam-se:  à  Presidência  da

AGETOP,  ,aos  ocupantes  de  cargos  de  provimento  em  comissão  de  direção,  chefia  e

assessoramento superior e intermediário, e aos demais ocupantes de cargos e funções de diretor,

superintendente e gerente, as normas do Decreto nº 5.462, de 9 de agosto de 2001 (CÓDIGO DE

CONDUTA DA ALTA ADMINISTRAÇÃO  ESTADUAL), para  o  recebimento  de  brindes  e

hospitalidades.  Não obstante,  no  presente  Programa de  Conformidade  estende-se  o  regramento

contido no Decreto Estadual n. 5.462/2001 aos demais integrantes desta Agência, de forma que os

critérios  para  dar  e  receber  presentes  e  brindes  e  hospitalidades  são  os  mesmos  que  devem

referenciar a conduta das áreas e dos funcionários, na oferta de brindes e ações promocionais para

Alta Administração Estadual.



Assim, as regras quanto a dar e receber presentes são:

a) Abster-se de solicitar ou aceitar, sob qualquer circunstância:

a) valor monetário;

b) presente ou brinde de valor superior a R$ 340,00.

c) Recusar  presente  ou  brinde,  ainda  que  no  valor  permitido,  se  sua  característica  ou

circunstância indicar a intenção de influenciar a imparcialidade do processo decisório;

d) Doar à instituição beneficente sem fins lucrativos, presente ou brinde que não atenda aos

requisitos anteriores,  mas que tenha sido recebido em virtude da impossibilidade de devolução

imediata ou posterior. As doações destes presentes e brindes devem ser comunicadas ao Comitê

Permanente de Conformidade da AGETOP.

e) Somente  é  permitido  receber  valor  monetário,  presente  ou  brinde  acima  do  limite

estabelecido, quando procedente do programa de reconhecimento interno da AGETOP

f) Para oferecer brindes e presentes em nome da AGETOP para agente público, observar os

limites existentes na legislação local, nas legislações que tratam de suborno transnacional e nas

regras e políticas da instituição daquele que receberá a cortesia.

Para o exame de cada situação, recomenda-se que a unidade ou o integrante faça os seguintes

questionamentos para avaliar a licitude da oferta:

a) Qual é a intenção envolvida?

b) Caso a situação fosse reportada ao público externo, haveria algum inconveniente para a

AGETOP?

c) A oferta poderia ser mal interpretada?

As regras  para participação em eventos,  seminários  e  outras viagens patrocinadas por  terceiros

constarão do Código de Ética da AGETOP.

Em relação  à  distribuição  de  brindes  e  material  promocional  para  agentes,  órgãos  públicos,  a

AGETOP observa os limites vigentes nos Códigos de Conduta de cada ente, com destaque para o

Código de Conduta da Alta  Administração Federal e  demais Resoluções e orientações emitidas

sobre o tema.

Convites  destinados  a  terceiros  devem  ter  caráter  personalíssimo,  não  podendo  ser  cedidos  a

outrem.  Logo,  convites  para  ocupação  de  espaços  públicos  no  âmbito  da  AGETOP,  tais  como

camarotes e tribunas no Estádio Serra Dourada ou no Autódromo Internacional Ayrton Sena, por



exemplo,  de  igual  forma,  possuem  caráter  personalíssimo  e  devem  observar  os  critérios

estabelecidos no presente Programa de Conformidade.

Por fim, caso a unidade ou o integrante da AGETOP tenham dúvidas sobre a adequação do presente 

a ser ofertado ou das condições de convite eventualmente recebido, deve recorrer à Diretoria Gestão

de Pessoas ou ao Agente de Conformidade, que, prontamente sanará quaisquer dúvidas

Caso a área ou o funcionário tenham dúvidas sobre a adequação do presente a ser ofertado ou das

condições  de  convite  eventualmente  recebido,  deve  recorrer  à  Diretoria  Gestão  de  Pessoas

(programadeconformidade@agetop.goias.gov.br).

No relacionamento com agente público estrangeiro observa-se se estão sendo respeitadas as regras

locais  e  as  legislações  que  tratam  de  suborno  transnacional  (FCPA,  UK  Bribery  Act,  Lei

12.846/2013), ou outras legislações aplicáveis.

8. PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES

De início, conceitua-se conflito de interesses quando uma pessoa se encontra envolvida em pro-

cesso decisório em que ela tenha o poder de influenciar o resultado final, assegurando um ganho

para si, algum familiar, ou terceiro com o qual esteja envolvido, ou ainda que possa interferir na

sua capacidade de julgamento isento. Ou seja, há conflito de interesses quando alguém não é in-

dependente em relação à matéria em discussão e pode influenciar ou tomar decisões motivadas

por interesses distintos daqueles da organização.

Assim, os integrantes da AGETOP são impedidos, individualmente ou na qualidade de integran-

tes das unidades administrativas da Agência, de deliberar sobre assuntos nos quais tenham inte-

resse conflitante com o da Autarquia ou com de empresas onde figurem como dirigentes ou só-

cios: o próprio integrante, o cônjuge do integrante e parentes do funcionário de até 3º grau.

Nesse sentido, orienta-se aos integrantes da AGETOP, em sua atuação a:

 Exercer sua função de forma isenta, eximindo-se de fazer uso da condição de integrante 

para obter vantagem para si ou para terceiros;

 Comunicar imediatamente qualquer conflito de interesses, ou a presunção de sua exis-

tência, ao superior hierárquico;

mailto:programadeconformidade@agetop.goias.gov.br


 Privar-se de deliberar assuntos sobre os quais tenha interesse conflitante  com o da

Agência ou nas decisões com as pessoas a seguir indicadas, bem como com empresas

onde figurem como dirigentes ou sócios:

o o próprio integrante;

o o cônjuge ou o companheiro do integrante;

o parentes do funcionário de até 3º grau.

 Declarar-se impedido de conduzir assuntos ou negócios com agente público com poder

decisório no âmbito dos órgãos e entidades do governo, com o qual tenha relação de pa-

rentesco, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até 3º grau;

 Zelar para que as atividades internas estejam restritas aos interesses da Agência;

 Eximir-se de desempenhar atividades externas que possam constituir prejuízo ou con-

corrência à Autarquia;

 Abster-se de manter relacionamento negocial com pessoas e orga-

nizações envolvidas em atividades ilícitas.

9. RESPOSTA A INCIDENTES

A Resposta a Incidentes é o processo que rege a disciplina em relação a integrantes e terceiros que

se relacionam com a AGETOP com participação em irregularidade. Assim, quando identificadas vi-

olações ao presente Programa de Conformidade, à legislação e atos normativos internos, seja por

meio de denúncias ou como resultado de ações de monitoramento, a Agência identifica as circuns-

tâncias e as consequências da irregularidade cometida, que pode resultar na aplicação de medida ad-

ministrativa ou de sanção disciplinar ao envolvido.

Os procedimentos disciplinares, além de resultarem na aplicação de solução adequada aos envolvi-

dos, promovendo sua conscientização e oportunidade de reposicionamento, quando cabível, produ-

zem insumos aos diversos gestores para identificação, avaliação e correção de eventuais fragilida-

des do processo, produto ou serviço objeto da irregularidade, ou de lacunas e inconsistências nor-

mativas, promovendo o seu aprimoramento.

Dessa forma, a Presidência da AGETOP e o chefe de cada uma de suas unidades devem assegurar

que, na implantação do Sistema de Conformidade, no seu âmbito de responsabilidade, existam me-

didas disciplinares para o caso de ocorrência de desvios de atuação ética, íntegra e transparente. Es-

tas medidas disciplinares devem ser proporcionais ao tipo de violação e o grau de responsabilidade



dos envolvidos. A pronta interrupção de irregularidades e a tempestiva remediação de situações de

risco, podem incluir, mas não se limitam às seguintes ações: o desligamento de integrante, inclusive

por justa causa, advertências verbais e formais, cancelamentos de contratos, suspensão de pagamen-

tos, dentre outras medidas previstas na legislação.

Nestas medidas disciplinares,  deve estar também prevista a possibilidade de adoção de medidas

cautelares, como o afastamento preventivo de integrantes que possam atrapalhar ou influenciar o

adequado transcurso da apuração da denúncia, suspensão de contrato de Terceiros, entre outros.

O integrante que violar as disposições deste Programa, descumprir a lei ou procedimento da AGE-

TOP ou permitir que um integrante de sua equipe o faça, ou ainda que saiba de alguma violação e

deixe de reportá-la, está sujeito à ação disciplinar adequada, prevista na legislação. Para aqueles que

mantém com a Agência vínculo regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), é possível a

aplicação até mesmo da pena de demissão.

É proibida retaliação ou qualquer tentativa de prevenir,  obstruir,  ou dissuadir  os Integrantes  da

AGETOP em seus esforços para informar o que acreditem ser uma violação do presente Programa,

o que se constitui também em razão para uma ação disciplinar, inclusive demissão ou a rescisão

contratual.

A depender da natureza da violação, também deve ser avaliada a obrigatoriedade ou a conveniência

de informar a violação a autoridades, como a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, o que poderá

resultar em outras sanções.

9.1. O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DA LEI 10.460/1988.

Os integrantes ou ex-integrantes que possuem vínculo estatutário coma Autarquia, que cometerem

irregularidades, aí inclusos, também, os atos lesivos contra a administração pública na forma do ar-

tigo 5º da Lei 12.846/2013, podem vir a ter sua conduta avaliada sob a perspectiva disciplinar, por

meio do processo administrativo disciplinar, previsto na Lei Estadual n. 10.460/88.

O processo administrativo disciplinar – PAD (lato sensu) abrange a sindicância administrativa e o

processo administrativo disciplinar (stricto sensu). O PAD se desenvolve nas seguintes fases: ins-

tauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; inquérito administrativo, que com-

preende instrução, defesa e relatório e julgamento.



O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão disciplinar composta de 03 (três)

servidores estáveis, designados pela autoridade competente instauradora A comissão disciplinar de-

verá exercer suas atividades apuratórias com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo

necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da Administração Pública. 

Dentre as penalidades aplicáveis é possível as penas de advertência, suspensão, demissão, cassação

de aposentadoria e destituição de cargo em comissão serão aplicadas às hipóteses elencadas. Nesse

aspecto, não é dado à autoridade o poder de perdoar, de compor ou de transigir, aplicando algum

tipo de pena alternativa. 

9.2. DO PROCESSO PUNITIVO DA LEI N. 8.666/1993

Tendo em vista a natureza jurídica de autarquia da AGETOP, as licitações e contratos nela celebra-

dos são regidos pelas leis n. 8.666/1993 e pela Lei Estadual n. 17.928/2012, inclusive para apuração

e aplicação de penalidades, caso constatada qualquer irregularidade no procedimento licitatório e na

celebração e execução do contrato administrativo.

Na aplicação de penalidades, além dos princípios que regem a Administração Pública, insculpidos

no caput do art. 37 da Constituição da República de 1988, e de outros previstos na lei 8.666/93, al-

guns princípios fundamentais do Direito Penal devem ser observados, notadamente:

(i)  Princípios  da legalidade e da anterioridade,  segundo o qual  nenhuma penalidade poderá ser

imposta ao contratado sem que haja lei prévia que estabeleça a infração e a sanção correspondente;

(ii) Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que impõem a adequação da penalidade à

infração  praticada,  considerando-se  a  gravidade  desta,  as  suas  consequências  e  os  prejuízos

eventualmente advindos; e

(iii) Princípio da culpabilidade, que demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de

elemento subjetivo (dolo ou culpa) na conduta que ensejou o descumprimento contratual, o qual

deverá ser levado em consideração na aplicação da penalidade.

Ademais,  é imperiosa a instauração do processo administrativo pertinente,  em que se garanta o

exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive mediante a produção de provas, em obser-

vância ao disposto no art. 5º, inciso LV, da CR/1988.

O artigo 78 da lei 8.666/93 estabelece a possibilidade da Administração, no caso, a AGETOP, res-



cindir unilateralmente os Contratos Administrativos, no caso do descumprimento de suas cláusulas,

dentre elas a observância do presente Programa de Conformidade. Ademais, a rescisão do pacto não

é a única consequência para o descumprimento contratual perpetrado pelo particular, que pode ense-

jar a aplicação das sanções previstas no art. 86 da lei de Licitações.

De acordo com os artigos 86 e seguintes da lei de Licitações, podem ser aplicadas aos particulares

as seguintes penalidades:

(i) Advertência;

(ii) Multa;

(iii) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a

AGETOP, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e

(iv) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a AGETOP, enquanto perdurarem os

motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria

autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a

AGETOP pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no

inciso anterior.

Além disso, a aplicação de advertência, assim como de quaisquer outras penalidades, constará no

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF do contratado.

9.3. A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE CAUSEM DA-

NOS À AGETOP

A Lei nº 12.846/2013 e a Lei Estadual n. 18.6.72/2014, também conhecidas como Lei Anticorrup-

ção, representam importante avanço ao prever a responsabilização objetiva, no âmbito civil e admi-

nistrativo, de empresas que praticam atos lesivos contra a administração pública nacional ou estran-

geira. 

A apuração da responsabilidade administrativa de pessoa jurídica que possa resultar na aplicação

das sanções previstas na legislação, será efetuada por meio de Processo Administrativo de Respon-

sabilização (PAR). 

A AGETOP tem competência concorrente para instaurar e julgar o processo administrativo, que

deve ser concluído em 180 dias, prorrogáveis.



As Leis Anticorrupção inovam ao responsabilizar a pessoa jurídica, que será alvo de processo admi-

nistrativo e civil para reparar danos relacionados à corrupção. Essa responsabilidade das empresas é

objetiva, isto é, a condenação independe da comprovação de culpa do agente que praticou o ato ou

da própria pessoa jurídica. 

A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes

ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. As-

sim, há a possibilidade dos sócios e administradores também serem atingidos pelas sanções da lei

caso seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica, que poderá se dar tanto na via

administrativa quanto na judicial. Neste caso, o patrimônio dos sócios e administradores poderá ser

afetado na hipótese da empresa ser utilizada para facilitar, encobrir ou dissimular a prática de atos

ilícitos. 

Na esfera Administrativa, as penalidades são:

a) Pena de multa de até 20% do faturamento bruto da empresa, ou até 60 milhões de reais, quando

não for possível calcular o faturamento bruto; e

b) Publicação extraordinária da decisão condenatória em meios de grande circulação, a expen-

sas da pessoa jurídica. 

A Lei estabelece, também, os critérios de gradação da multa. Serão levados em consideração na

aplicação da multa diversos critérios, por exemplo, gravidade da infração, vantagem ilícita auferida

ou pretendida pelo infrator, consumação ou não da infração, situação econômica do infrator, coope-

ração da pessoa jurídica para a apuração das infrações (Acordo de Leniência), existência de Progra-

mas de Compliance, com mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incenti-

vo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da

pessoa jurídica. 

Já na esfera judicial, são previstas as seguintes penas:

a) Perdimento de bens

b) Suspensão de atividades e dissolução compulsória.

c) Proibição de recebimento de incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de ór-

gãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público,

por prazo determinado.

As ações judiciais para aplicação das penalidades acima previstas poderão ser propostas pela Gerên-



cia Jurídica da AGETOP e pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás.

10. ENGAJAMENTO EM AÇÕES COLETIVAS

Os integrantes devem cumprir com sua responsabilidade social fundamental por meio do trabalho 

realizado com produtividade, com a prestação de bons serviços e do fornecimento de produtos de 

qualidade, atendendo à legislação, evitando desperdícios, respeitando o meio ambiente, os valores 

culturais, os direitos humanos e a organização social nas comunidades.

A participação voluntária dos integrantes da AGETOP em ações comunitárias deve ser valorizada. 

11. DÚVIDAS E SUGESTÕES

As  dúvidas  e  sugestões  quanto  à  aplicação  do  Programa  de  Conformidade,  devem  ser

encaminhadas para a caixa postal programadeconformidade@agetop.goias.gov.br
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