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Mensagem 
do Diretor Geral
Prezados colegas de trabalho,

Diante do contexto nacional repleto de casos de fraude, 
desrespeito no uso do dinheiro do pagador de impostos 
e favorecimento de agentes públicos, queremos que a 
Arsae-MG (Agência Reguladora de Serviços de Abasteci-
mento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de 
Minas Gerais) atue de maneira transparente, independente, 
ética e em plena conformidade com os preceitos legais. 

01 E, para garantir esse patamar de excelência ética e moral, 
estamos estruturando um completo Programa de Com-
pliance/Integridade, no qual cada servidor terá um papel 
fundamental, e será apoiado por uma equipe específica  
dedicada a buscar as melhores práticas para a nossa 
Agência Reguladora. 

O Programa de Compliance/Integridade está sendo constru-
ído de maneira personalizada para a Arsae-MG, buscando 
avaliar os riscos inerentes a nossa atuação e traçando  
estratégias para sua mitigação. Políticas, normas, proce-
dimentos e treinamentos serão desenvolvidos de maneira 
minuciosa para a garantia de uma atuação íntegra. 

Uma equipe já foi designada para cuidar desse Programa. 
O primeiro passo já foi dado e somente com o engajamento 
de todos e o olhar sentinela será possível garantir o sucesso 
dessa iniciativa.

Conto com o empenho de todos em mais esse compromisso 
com a ética pública, com a integridade e com uma regulação 
com transparência.

Antônio Claret de Oliveira Júnior
Diretor-Geral
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Objetivo

02

A instituição do presente Código de Conduta Ética  
tem como objetivo orientar e incentivar que as ações  
dos agentes públicos da Arsae-MG sejam pautadas  
pela integridade. Este documento não substitui o  
Decreto Nº 46.644, de 6 de novembro de 2014 que  
dispõe sobre o Código de Conduta Ética do Agente  
Público e da Alta Administração Estadual.

As diretrizes estabelecidas nestes 
instrumentos normativos são de 
aplicabilidade obrigatória a todos 
os agentes públicos da Arsae,  
e visa fomentar melhores práticas 
no relacionamento público.

03

A Arsae-MG tem como missão regular de 
forma transparente, independente e ética, 
buscando a universalização, a qualidade e 
o equilíbrio na prestação dos serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário em Minas Gerais.

A visão da Agência é ser reconhecida pela 
população mineira pela promoção de me-
lhorias nos serviços regulados e referência 
nacional pela sua atuação técnica, integra, 
inovadora e independente.

Para tanto, a Agência tem como valores a 
excelência técnica, a transparência, a ética, 
o equilíbrio e a inovação.

Missão, Visão 
e Valores
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Responsabilidade 
Socioambiental
Na qualidade de Agência reguladora e fiscalizadora, temos atuação 
na preservação e conservação do meio ambiente, buscando a pro-
moção do bem-estar de toda a sociedade. Dessa forma, buscamos 
também não comprometer a capacidade de satisfação das necessi-
dades futuras, contribuindo assim para assegurar direitos coletivos, 
incentivando a sustentabilidade e atendendo as necessidades das 
gerações atuais.

Todos os agentes públicos da Arsae-MG têm o dever de atender  
e promover estes princípios, assim como obedecer e fazer cumprir  
a  legislação ambiental vigente no âmbito de atuação da Agência.
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No ambiente interno ou externo da Agência, devemos  
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 manifestações de preconceito. 

Os agentes públicos devem ser tratados de maneira justa, 
igualitária e respeitosa, sendo repudiado a concessão de pri-
vilégios ou perseguição em caráter velado. Não serão aceitos 
atos que visam humilhar, desmotivar ou ações que podem de 
alguma forma causar dano moral caracterizado pela prática 
de atos vexatórios, abusivos ou constrangedores ao agente 
público, por seus companheiros de trabalho, sejam eles de 
hierarquia idêntica, inferior ou superior.

Caso algum agente público ou terceiro que se relacione com 
a Agência seja vítima de qualquer conduta desrespeitosa ou 
que seja contrária a este Código, orientamos que relate o 
fato imediatamente em nosso canal de denúncias disponibili-
zado pela organização.

Incentivamos e promovemos o respeito aos direitos 
humanos e zelamos por um ambiente saudável, ético  
e diversificado, preservando a dignidade e singularidade 
de cada pessoa. 

Respeito aos 
Direitos Humanos, 
Discriminação 
e Assédio

05
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Em nossa rotina de trabalho, temos acesso a ativos, equipamentos 
e bens que são de propriedade da Arsae-MG e, portanto, públicos. 

É nosso dever protegê-los e conservá-los, uma vez que estes ativos 
se destinam exclusivamente ao exercício das atividades de regu-
lação e fiscalização da Agência, não sendo tolerado sua utilização 
para fins particulares. 

A Arsae-MG orienta que todos os mecanismos tecnológicos dispo-
nibilizados sejam utilizados de forma lícita e prudente, sendo vedada 
a utilização dos recursos corporativos de tecnologia da informação 
e da comunicação para acesso, armazenagem ou disseminação de 
conteúdo pornográfico, discriminatório, político ou ofensivo.

Proteção de Ativos, 
Segurança da Informação 
e Sigilo de Dados

06
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Cada agente público é responsável pelo sigilo de dados de usuário 
e senha de acesso aos sistemas da Arsae-MG, podendo ser, após a 
realização de sindicâncias investigatórias e processo administrativo 
disciplinares, responsabilizado pelo seu uso indevido. Tais dados são 
de uso individual e não devem ser compartilhados. As informações 
a que tem acesso o agente público em decorrência da sua atuação 
na Arsae-MG, não devem ser usadas para elaboração de trabalhos 
científicos/acadêmicos ou divulgadas sem prévia autorização  
da Diretoria.

Reconhecemos a importância das mídias sociais na comunicação. 
As informações publicadas pela Arsae-MG por esses meios devem 
contribuir para dar publicidade à atuação da Agência, não sendo 
permitida a veiculação de informações para a promoção de interesses 
individuais ou que não tenham como objetivo divulgar informações 
relacionadas à atuação da Agência para a sociedade. Todos devem 
cuidar para que a divulgação pública de informações seja realizada 
de maneira assertiva, transparente e verdadeira, respeitando as  
diretrizes da Agência, sobretudo assegurando o sigilo de informa-

ções concernentes às prestadoras de serviços reguladas ou de fatos 
relevantes ainda não publicados oficialmente. As informações veicula-
das pela Arsae-MG devem ser publicadas pelos seus canais oficiais, 
com anuência de seus dirigentes máximos. Fica vedado, dessa forma, 
que agentes públicos da Agência publiquem quaisquer informações 
institucionais, salvo àquelas já veiculadas pelos canais oficiais, sem 
prévia autorização da Diretoria.

A Arsae-MG respeita a liberdade de expressão, sendo a diversidade 
de opiniões valorizada em nossos trabalhos internos. Da mesma 
forma, espera-se que seus agentes públicos respeitem as diretrizes 
institucionais, se posicionando com responsabilidade e bom senso 
em suas atuações individuais nas redes sociais. Durante o exercício 
de suas funções, é vedado ao agente público da Arsae-MG reportar 
à imprensa ou conceder entrevistas sobre temas da Agência, salvo 
em caso de autorização prévia da Diretoria. A indicação de agentes 
públicos para a participação de eventos, à serviço da Arsae-MG,  
supre a necessidade dessa autorização para entrevistas relacionadas 
direta e exclusivamente à temática do evento.

Proteção de Ativos, Segurança 
da Informação e Sigilo de Dados

Proteção de Ativos, Segurança 
da Informação e Sigilo de Dados
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A Arsae-MG não tolerará qualquer prática de suborno,  
corrupção, fraude ou qualquer outro tipo de desvio ético.  
Os agentes públicos, assim como os contratados devem  
obrigatoriamente observar as leis anticorrupção e regramen-
tos aplicáveis, tais como o Decreto Estadual 46.644/2014,  
a Resolução Conjunta CGE/OGE/AGE nº 01/2020, as Leis  
Federais nº 12.846/2013, 8.429/1992, 9.613/1998 e 8.666/1993  
e o Código Penal Brasileiro.

Os agentes públicos, os fornecedores ou qualquer pessoa  
que fale em nome da Agência estão proibidos de ofertar, pro-
meter, doar, aceitar ou solicitar vantagem indevida de qual-
quer valor (financeiro ou não-financeiro), direta ou indireta-
mente, 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. É vedado também qualquer oferta/recebi-
mento de incentivo para dar andamento diferenciado aos  
processos internos da Agência a fim de favorecer interesse 
externo ou pessoal do agente público envolvido.

A conduta do agente público integrante da Arsae-MG 
deve reger-se pelos princípios da boa-fé, honestidade,  
fidelidade ao interesse público, impessoalidade, dignida-
de e decoro no exercício de suas funções, lealdade às  
instituições, respeito à hierarquia administrativa, cuidado 
e respeito no trato com as pessoas, subordinados, supe-
riores e colegas e respeito à dignidade da pessoa humana.

Política 
Anticorrupção
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Conflito
de Interesses
A Resolução Conjunta CGE/OGE/AGE nº 01/2020 con-
ceitua 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 agentes públicos da Arsae-MG devem agir de 
modo a prevenir ou a impedir possível conflito de inte-
resses. A ocorrência de conflito de interesses independe 
da existência de lesão ao patrimônio público, bem como 
do recebimento de qualquer vantagem ou ganho pelo 
agente público ou por terceiro.

Os agentes públicos da Arsae-MG estão proibidos de 
divulgar ou fazer uso de informação privilegiada obtida 
em razão das atividades exercidas.

Saúde e Segurança 
do Trabalho

09

No cotidiano da Arsae-MG, saúde 
e segurança são temas relevantes e 
devem ser seguidos com muito zelo.

Quando se fizerem necessários, equipamentos de proteção  Quando se fizerem necessários, equipamentos de proteção  
individual (EPI) devem ser usados de forma obrigatória, individual (EPI) devem ser usados de forma obrigatória, 
conforme orientações da Arsae-MG. conforme orientações da Arsae-MG. 

Não será tolerado em nenhuma hipótese o uso de bebidas  Não será tolerado em nenhuma hipótese o uso de bebidas  
alcoólicas e (ou) drogas ilícitas no ambiente da Agência, alcoólicas e (ou) drogas ilícitas no ambiente da Agência, 
bem como trabalhar sob efeito dessas substâncias, inclusive  bem como trabalhar sob efeito dessas substâncias, inclusive  
em locais externos onde os agentes públicos exercerem  em locais externos onde os agentes públicos exercerem  
serviços em nome da Arsae-MG. serviços em nome da Arsae-MG. 
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Item I

Fica vedado o recebimento pelos agentes públicos da Arsae-MG  
de qualquer tipo de brinde ou presente, independentemente 
do valor monetário, de pessoa física ou jurídica ou entidade 
que tenha ou possa ter interesse em: 

_ decisão relacionada às suas atribuições como 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. 

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

Brindes, 
Presentes e  
Hospitalidade

10
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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 custo 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 
protocolares 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 adequado; 

_ promover a sua doação a entidade de caráter assistencial 
ou filantrópico 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 ati-
vidades fim.

Item II

Quando o ofertante não se enquadrar nas hipóteses do item I, 
é permitida a aceitação de brindes, desde 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;

_ cuja periodicidade de distribuição não seja superior a 12 (doze) 
meses; e sejam de caráter geral e não se destinem, portanto, a con-
templar 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, dar-lhe o tratamento de 
presente e promoverá a sua doação. 
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Relacionamento 
com Prestadoras 
de Serviços
A Arsae-MG, como Agência reguladora de interesse público, 
preza para que todas as tratativas realizadas em seu nome 
sejam transparentes, confiáveis e íntegras. Com o objetivo 
de enfatizar ainda mais estes princípios, todas as reuniões 
com representantes das prestadoras de serviços regulados 
devem ser realizadas por meios ou locais destinados às ati-
vidades de regulação, obedecendo o horário de expediente 
dos agentes públicos e, preferencialmente, com o acompa-
nhamento de mais de um colaborador da Agência.

Gestão Financeira e 
Registros Contábeis
A Agência dedica atenção especial a seus registros contábeis, 
de modo que possam refletir, de forma completa e precisa, as 
transações da organização. Para tanto, zelamos pela implementação 
de práticas corporativas de transparência com a instituição de 
controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabi-
lidade de relatórios e demonstrações financeiros da organização. 
Todos os agentes públicos da organização devem zelar pelo uso 
dos recursos financeiros a fim de evitar operações que possam 
trazer risco à sustentabilidade da Arsae-MG. 
 

11
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Assim, nossos processos de licitações e contratações devem Assim, nossos processos de licitações e contratações devem 
ser baseados na transparência, imparcialidade, impessoali-ser baseados na transparência, imparcialidade, impessoali-
dade e legalidade. Portanto, a Agência não tolera qualquer dade e legalidade. Portanto, a Agência não tolera qualquer 
prática ilícita nos processos de contratação pública e licita-prática ilícita nos processos de contratação pública e licita-
ções a fim de favorecer empresas e/ou contratos públicos, ções a fim de favorecer empresas e/ou contratos públicos, 
baseando-se em interesse particular, político e de terceiros. baseando-se em interesse particular, político e de terceiros. 

Desta forma, esperamos que o objeto da contratação seja Desta forma, esperamos que o objeto da contratação seja 
realizado conforme pactuado em contrato, respeitando es-realizado conforme pactuado em contrato, respeitando es-
pecificações e quantidades, cuidando para que possamos pecificações e quantidades, cuidando para que possamos 
receber produtos e serviços com a qualidade esperada no receber produtos e serviços com a qualidade esperada no 
prazo estipulado.prazo estipulado.

Toda contratação pública deve obrigatoriamente  
observar às normas de licitações e contratos aplicáveis  
no âmbito da Administração Pública. Para garantir  
a isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa  
para a Administração Pública e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável.

Relacionamento 
com Contratados

13
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A interação entre os agentes públicos da Arsae-MG e demais órgãos 
públicos devem ocorrer de maneira ética, de acordo com normativas 
antissubornos e demais legislações aplicáveis, de modo a garantir 
os direitos da população dentro dos padrões de legalidade.

Caso algum agente público ou terceiro que se relacione com a 
Agência seja vítima de qualquer conduta desrespeitosa ou que seja 
contrária a este Código, ele poderá relatar o fato imediatamente no 
canal de denúncias disponibilizado pela organização.

Relacionamento com 
Agentes Públicos e 
Órgãos Governamentais

14
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Relacionamento 
Social

15

A Arsae-MG compreende seu valor perante às 
comunidades onde fiscaliza os serviços regulados. 

Nesse sentido, se compromete a respeitar a cultura local, 
de forma que nenhum agente público está autorizado a 
utilizar o nome da Arsae-MG ou posição ocupada para obter 
qualquer vantagem pessoal. A comunicação adotada deve 
ser pautada sempre em assertividade e transparência.

É dever do agente público da Arsae-MG 
agir de forma respeitosa e cordial no  
exercício das suas funções, sendo vedadas 
condutas abusivas ou constrangedoras.

16

A Arsae-MG disponibiliza a todos os seus agentes públi-
cos, usuários, fornecedores e público em geral um Canal 
de Comunicação para receber toda e qualquer denúncia  
de desvio ético, contrárias à cultura da Agência, às leis  
e regulações aplicáveis ou que viole este Código de 
Conduta Ética. Visando uma comunicação eficiente e  
satisfatória, o Canal garante sigilo e confidencialidade 
das informações, bem como o anonimato da pessoa  
que relata o ocorrido. Esse canal está disponível no site 
da Agência. 

A Agência não tolera retaliação ou ameaça de retaliação 
contra qualquer pessoa que reporte preocupação ou  
denúncia em seu Canal de Comunicação.  

O agente público que fizer denúncia infundada estará 
sujeito a sanções deste Código.

Canal de  
Comunicação
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_ zelar pela observância do Código de Conduta Ética da  
Arsae-MG e Código de Conduta Ética do Agente Público  
e da Alta Administração Estadual, sendo também o respon-
sável pelo monitoramento e aprimoramento do Programa de 
Compliance/Integridade da Agência;

_ orientar e aconselhar sobre a ética profissional do agente 
público, no tratamento com os agentes públicos e com o 
patrimônio público;

_ esclarecer dúvidas a respeito da aplicação do Código de 
Ética da Arsae-MG e do Código de Ética Estadual, solicitando, 
ao Conselho de Ética do Estado (CONSET), sempre que ne-
cessário, auxílio para dirimir dúvidas que porventura ocorram 
na análise dos processos;

_ instaurar, de ofício, processo e sindicância sobre fato ou ato 
lesivo de princípio ou regra de ética pública; e, ainda, conhecer 
de consultas, denúncias ou representações contra agente pú-
blico, desde que oriundas da iniciativa de autoridade, agente 
público, qualquer cidadão ou de entidade associativa, regular-
mente constituída e identificada.

_ fornecer à Comissão de Avaliação de Desempenho os regis-
tros sobre a conduta ética dos agentes públicos, para o efeito 
de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais 
procedimentos próprios da carreira do agente público.

A Comissão de Ética da Arsae-MG é composta por 
três membros titulares e dois suplentes, escolhidos 
e designados por portaria, instituída pela Arsae-MG, 
com mandato de três anos, facultada uma recondução 
por igual período. Tem como competência analisar as 
denúncias de forma imparcial e confidencial, além de:

Comissão 
de Ética

17
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Para o alcance e excelência nas atribuições da Arsae-MG é neces-
sário o envolvimento e cooperação de todos. Assim, a contribuição 
efetiva de todos os agentes públicos da Arsae-MG é a base de um 
ambiente íntegro e saudável. 

É de extrema importância que eventuais violações às diretrizes 
presentes neste documento sejam compartilhadas com a Agência 
por meio de seu canal de denúncias. 

A Instituição tem tolerância zero em relação a suborno e quaisquer 
outros atos ilícitos. Consultas, suspeitas ou sugestões devem ser 
direcionadas para os seguintes canais de comunicação:

Canal de comunicação do Compliance
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 – Diretor de Integridade

Irene Arantes
Rod. Papa João Paulo II, 4001 Ed. Gerais, 5° andar
CEP 31630-901 - Belo Horizonte | Mina Gerais
Telefone: (31) 3915-8090 
E-mail: complianceofficer@arsae.mg.gov.br

Como agir 
em caso de 
violações
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A apuração de fato com indícios de desrespeito a este Código  
de Ética e ao Código de Ética Estadual (Decreto nº 46.644, de  
6 de novembro de 2014)  será instaurada em razão de denúncia  
fundamentada ou de ofício pela Comissão de Ética ou pelo CONSET.

A apuração será conduzida pela Comissão de Ética da Arsae-MG ou 
pelo CONSET, segundo respectivas competências, podendo ocorrer 
mediante averiguação preliminar e até mesmo processo ético. Cabe 
à Comissão ou ao CONSET a instauração do processo em caso de 
conduta passível de sanção.

Descumprimento 
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Sanções do Processo Ético
Observadas as competências originária e recursal e após o devido 
processo ético, a violação do disposto deste Código de Ética e do 
Código de Ética Estadual (Decreto nº 46.644, de 6 de novembro  
de 2014) acarretará as seguintes sanções aplicáveis pela Comissão 
ou pelo CONSET:

I - Advertência; ou
II - Censura.

Violação Grave ao Código de Ética
A ocorrência de mais de uma advertência no mesmo período ava-
liatório de desempenho ou uma de censura é considerada violação 
grave a este Código de Ética.

Reconsideração da decisão em processo ético
Da decisão final em Processo Ético caberá:

I - Pedido de reconsideração à instância responsável pela abertura 
do processo ético; e
II - Recurso ao CONSET.

Autoridades a serem informadas da decisão final do processo ético
Na hipótese de aplicação de sanção, após esgotados os recursos, 
serão informados:

I - A chefia imediata e o dirigente máximo do órgão ou entidade  
em que o agente público sancionado está em exercício; ou

II - O Governador, no caso de sanção de agente da Alta Administração 
do Poder Executivo Estadual.

Síntese de Ocorrência Ética (encaminhamentos)
Parágrafo único. Cópia da síntese de ocorrência ética será enviada:

I - À unidade de gestão de pessoas para ser juntada e considerada 
no processo de avaliação de desempenho do agente público san-
cionado; e
II - Ao Conselho de Ética Pública.

Avocação de Processo Ético
O CONSET pode avocar processo em trâmite na Comissão de Ética.

A Comissão de Ética da Arsae-MG e o CONSET não podem escusar-
-se de proferir decisão em processo ético, alegando omissão destes 
Códigos que, se existente, será suprida pela invocação dos princípios 
que regem a Administração Pública.

Prescrição de falta ética

O exercício de apuração de falta ética prescreve em dois anos.  
O prazo de prescrição começa a ser contado a partir da data  
de ocorrência do fato.

A instauração de averiguação preliminar ou processo ético inter-
rompe a prescrição. A prescrição intercorrente não se aplica nos 
procedimentos éticos de que trata este Código de Ética.

Descumprimento Descumprimento
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Siglas e 
definições
_ Brindes: qualquer objeto com marca da Agência, de outra em-
presa ou entidade governamental (ex.: caneta, bloco de anotações, 
chaveiro, boné, pen drive, agenda, etc.) concedido a terceiros a títu-
lo gratuito;

_ Presentes: objeto oferecido gratuitamente a terceiros como forma 
de fortalecer uma aliança comercial ou outra finalidade e que não 
tenha a marca da Agência, de outra empresa ou entidade governamental; 

_ Agente Público: para fins deste Código de Ética considera-se 
agente público todo aquele que exerça, ainda que transitoriamen-
te e sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, convê-
nio, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 
mandato, cargo, emprego ou função pública na Arsae-MG.

_ Alta Administração: ocupantes de cargo de direção  
e assessoria direta ao Governador, Vice-Governador e dirigente má-
ximo de órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indire-
ta do Poder Executivo Estadual;

20 _ Canal de Denúncias: ferramenta disponibilizada pela organização 
para que seus colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros,  
comunidade e outros interessados possam fazer relatos, anônimos 
ou não, acerca de desvios éticos, para apuração pela organização;

_ Patrocínio: instrumento de comunicação pelo qual a organização 
transfere dinheiro, bens ou serviços, para a viabilização de um  
determinado Projeto, envolvendo a negociação de contrapartidas 
para a organização. Contribui para reforçar atributos, divulgar e  
fortalecer a marca e a imagem da organização e para estreitar  
relacionamento com públicos de interesse;

_ PEP: abreviação de Pessoas Expostas Politicamente, assim  
consideradas os agentes públicos que desempenham ou tenham  
desempenhado, nos cinco anos anteriores no Brasil ou em países, 
territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou fun-
ções públicas relevantes;

_ Suborno: oferta, promessa, doação, aceitação ou solicitação de 
vantagem indevida de qualquer valor (que pode ser financeira ou não 
financeira), direta ou indiretamente, e independente de localizações), 
em violação às leis e normativas aplicáveis, como um incentivo ou 
recompensa para uma pessoa que está agindo ou deixando de agir 
em relação ao desempenho das suas obrigações. Um suborno pode 
ocorrer de várias formas – como a oferta ou a entrega de dinheiro 
ou qualquer outra coisa de valor. De fato, mesmo práticas de nego-
ciação comuns ou atividades sociais, como a entrega de presentes 
ou hospitalidade, podem constituir suborno em certas circunstâncias.




