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POLÍTICA DE ATUAÇÃO EM PROJETOS 

 

 

A Diretoria da Alagoas Ativos resolve: 

 

Art. 1º. Publicar a política de Atuação em Projetos da Alagoas Ativos S.A. revisada e 

aprovada pelo Conselho de Administração em 30 de julho de 2020, a ser regida nos 

termos dessa Política. 

Art. 2º. Esta Política entra em vigor a partir da data de sua divulgação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

A ética, a integridade e a transparência são valores essenciais para a Alagoas Ativos 

em todas as suas atividades e projetos, para sempre conduzir suas ações de forma 

correta e íntegra para o cumprimento de seus objetivos institucionais. 

Nossa Política de atuação em projetos visa “colaborar, apoiar e viabilizar a 

implementação do Programa de Parcerias Público-Privadas, e outras parcerias de 

interesse do desenvolvimento econômico e social e das finanças públicas do Estado de 

Alagoas”, bem como “auxiliar o Estado na realização de investimentos em infraestrutura 

e nos serviços públicos estaduais em geral” e “colaborar, apoiar e viabilizar os projetos 

de concessão, de parcerias público-privadas, de locação de ativos e de outros 

instrumentos similares podendo, inclusive, para tanto, assumir obrigações ou prestar 

garantias”, expressamente previstos em sua lei de criação. 

A presente política tem como finalidade a de estabelecer as diretrizes comportamentais 

a serem observadas nas atividades pertinentes à Alagoas Ativos nos processos de 

concessão, parcerias público-privadas e outros projetos que visem auxiliar o Estado na 

realização de investimentos em infraestrutura e serviços públicos e na captação de 

recursos financeiros em geral, de forma a reduzir a exposição da empresa e de seus 

colaboradores a situações que possam envolver ou aparentar corrupção e conflito de 

interesse e para atuar de forma transparente e isonômica. 

  

 

CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS 

Art. 1º. Esta Política tem como objetivos: 

I - Estabelecer diretrizes para atuação dos colaboradores da Alagoas Ativos nos 

processos pertinentes à empresa nos projetos de concessão, parcerias público-privadas 

e outros projetos que visem auxiliar o Estado na realização de investimentos em 

infraestrutura e serviços públicos e na captação de recursos financeiros em geral; 

II - Reduzir a exposição da Alagoas Ativos a situações que possam envolver, aparentar 

ou caracterizar qualquer tipo de corrupção e conflito de interesse; 

III - Preservar a imagem e a reputação dos colaboradores da Alagoas Ativos; 

IV - Orientar os colaboradores sobre as possíveis operações de interesse coletivo que 

sejam utilizadas para prática de atos ilícitos; 

V – Cuidar para que os projetos, ações, serviços e atividades da Alagoas Ativos sejam 

desenvolvidas de maneira correta, honesta e prevenir que sejam utilizadas para 

caracterizar atos de corrupção, fraude, nepotismo ou lavagem de dinheiro; 

VI - Assegurar que as legislações, normas e regulamentos vigentes sobre combate a 

corrupção, fraude, conflito de interesse, nepotismo e lavagem de dinheiro sejam 

considerados na documentação interna; 

VII – Assegurar a transparência e publicidade de todos os atos praticados nas etapas 

de competência da Alagoas Ativos, inclusive possibilitando a participação e 

manifestação popular; 



Art. 2º. É dever de cada colaborador conhecer e aplicar as regras da empresa, garantir 

que todos as respeitem, bem como relatar, através dos canais apropriados, qualquer 

conduta contrária ao estabelecido nessa política, nas demais normas internas da 

empresa, na legislação pertinente ou no Código de Conduta Ética da Alagoas Ativos. 

Art. 3º. A Alagoas Ativos deve assegurar que as medidas punitivas em caso de 

descumprimento das normas legais, do Código de Conduta Ética e das políticas e 

normas internas da empresa, sejam aplicadas uniformemente a todos os colaboradores 

e diretores, mantendo a proporcionalidade, transparência, senso de justiça e equidade 

das sanções. 

 

CAPÍTULO II – DOS CONCEITOS 

Art. 4º. Para os fins dessa Política, considera-se: 

I – Accountability - termo da língua inglesa que pode ser traduzido para o português 

como responsabilidade com ética e se refere à obrigação, à transparência e a 

conformidade de um órgão ou entidade pública com a prestação de contas e a 

fiscalização interna e externa; 

II - Agente Público - É quem exerce função pública, de forma temporária ou permanente, 

com ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer 

forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública. Equipara-

se a agente público quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada para 

a execução de atividade típica da Administração Pública; 

III - Alta Administração – membros do Conselho de Administração e da Diretoria Geral; 

IV - Atividades de controles internos - atividades materiais e formais, como políticas, 

procedimentos, técnicas e ferramentas, implementadas pela gestão para diminuir os 

riscos de compliance e assegurar o alcance de objetivos da gestão de compliance; 

V – Captação de recursos - conjunto de estratégias e processos que tem como objetivo 

levantar e mobilizar recursos financeiros para o financiamento e a sustentabilidade de 

empresas ou projetos, públicos ou privados, podendo ser de curto, médio ou longo 

prazo; 

VI – Colaborador - Todos os Administradores, membros do Conselho de Administração, 

Diretoria, membros do Conselho Fiscal, de outros órgãos com funções técnicas ou 

consultivas, sócios, funcionários, estagiários e outros indivíduos que prestem serviço 

permanente, remunerado ou não, à Alagoas Ativos; 

VII – Companhia ou Empresa – Alagoas Ativos S.A; 

VIII – Compliance - Atendimento a todas as obrigações decorrentes de normas internas 

e externas aplicáveis, inclusive Políticas, Códigos, processos, diretrizes, portarias, e 

demais regramentos aplicáveis à Alagoas Ativos; 

IX - Concessão comum - a delegação da prestação de serviços públicos, precedida ou 

não da realização de obra, mediante licitação na modalidade de concorrência, à pessoa 

jurídica ou consórcio de empresas, por sua conta e risco e por prazo determinado, sendo 

que a remuneração do concessionário advém das tarifas cobradas dos usuários e/ou de 

receitas alternativas, complementares ou acessórias; 



X - Concessão de Direito Real de Uso de Terreno Público - a concessão de uso de 

terrenos públicos, remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como 

direito real resolúvel, para fins específicos de regularização fundiária de interesse social, 

urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável 

das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência 

ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas; 

XI - Concessão patrocinada – é modalidade de parceria público-privada que consiste 

em concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 

13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários 

contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado; 

XII - Concessão administrativa - é modalidade de parceria público-privada que consiste 

em no contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária 

direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de 

bens; 

XIII – Conflito de interesses - é a 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; 

XIV - Controles internos da gestão - conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, 

protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos 

e informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada pela direção e pelos 

colaboradores da organização, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança 

razoável de que, na consecução da missão da entidade, os seguintes objetivos gerais 

serão alcançados: 

a) Executar de forma ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz as operações; 

b) Cumprir obrigações de accountability; 

c) Cumprir leis e regulamentos aplicáveis; e 

d) Salvaguardar os recursos para evitar perdas, mau uso e danos; 

XV - Conselho Gestor de Parcerias – CGP – órgão de governança do Programa de 

Concessões e Parcerias Público-Privadas do Estado de Alagoas, que funciona como 

instância deliberativa, que tem como competência a deliberação e priorização de 

projetos, a de liberação sobre MIP, a deliberação e aprovar as modelagens de estudos 

sobre concessões e PPPs, aprovar o edital de licitação de concessões e PPPs, entre 

outras responsabilidades previstas na Lei Estadual n°8.323/2020; 

XVI - Cultura de Compliance - valores éticos existentes na estrutura e sistemas de 

controles da Alagoas Ativos, e que são referências para produzir normas de 

comportamento favoráveis aos objetivos da empresa; 

XVII - Função de Compliance - colaborador com a responsabilidade de conformidade, 

integrantes da segunda linha de defesa da Alagoas Ativos; 

XVIII - Gestão de Riscos – sistema necessário para se gerenciar riscos eficazmente e 

processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou 

situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da 

organização; 



XIX - Informação Privilegiada - Assuntos sigilosos ou aqueles relevantes ao processo 

de decisão no âmbito da empresa, que tenha repercussão econômica ou financeira e 

que não seja de amplo conhecimento público; 

XX - Manifestação de Interesse do Privado – MIP: o instrumento por meio do qual a 

pessoa física ou jurídica de direito privado apresenta à Administração Pública projetos, 

estudos ou levantamentos sobre concessões, Parcerias Público-Privadas e concessões 

de direito real de uso; 

XXI - Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI - o instrumento por meio do 

qual a Administração Pública solicita a participação de pessoa física ou jurídica de direito 

privado na estruturação de projetos de concessões, Parcerias Público-Privadas e 

concessões de direito real de uso; 

XXII - Parceria público-privada - a delegação da prestação de serviços públicos, 

precedida ou não da realização de obra, na forma de concessão patrocinada ou 

administrativa, mediante licitação na modalidade de concorrência, com valor mínimo de 

R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e vigência de 5 (cinco) a 35 (trinta e cinco) 

anos, sendo que a remuneração do concessionário envolve contraprestação pecuniária 

paga pelo poder concedente; 

XXIII - Permissão de serviço público - a delegação, a título precário, mediante licitação, 

da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou 

jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco; 

XXIV - Pessoa Politicamente Exposta (PPE) - É aquela que desempenha ou tenha 

desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas 

relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim 

como seus representantes, familiares  e outras pessoas de seu relacionamento próximo; 

Cargo, emprego ou função pública relevante exercido por chefes de estado e de 

governo, políticos de alto nível, agentes públicos de altos poderes públicos, magistrados 

ou militares de alto nível, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos 

políticos; e familiares da pessoa politicamente exposta, seus parentes, na linha direta, 

até o primeiro grau, assim como o cônjuge, companheiro e enteado. O prazo de 5 (cinco) 

anos deve ser contado, retroativamente, a partir da data de início da publicação de sua 

nomeação; 

XXV - Poder Concedente: o Estado de Alagoas, por meio da Administração Pública 

Estadual direta ou indireta; 

XXVI - Programa de Concessões e Parcerias Público-Privadas do Estado de Alagoas – 

PPP/AL - programa estadual destinado a fomentar e disciplinar a realização de 

Concessões e Parcerias Público-Privadas no âmbito da Administração Pública Estadual 

direta e indireta; 

XXVII - Risco de Compliance - Possibilidade de ocorrência de um evento que tenha 

impacto no cumprimento dos objetivos de compliance, medido pela probabilidade de 

ocorrência e pelas consequências do não cumprimento de obrigações de compliance 

da instituição; 

XXVIII - Risco Inerente - Risco a que uma organização está exposta sem considerar 

quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou 

seu impacto. 

 



CAPÍTULO III – DA ABRANGÊNCIA 

Art. 5º. Ficam submetidos a esta política: 

I - Os membros da Alta Administração, assim entendimentos os membros: 

a) do Conselho de Administração; 

b) da Diretoria Geral; 

II – Os membros do Conselho Fiscal; 

III - Os empregados da empresa: 

a) Ocupantes de cargos efetivos; 

b) Ocupantes de cargos comissionados; 

IV - Os agentes públicos temporários; 

V - Os prestadores de serviços terceirizados; 

VI - Os estagiários; 

Parágrafo Único. Ficam também submetidos a esta política todos aqueles que, por força 

de lei, contrato ou qualquer outro vínculo jurídico, prestem serviços de natureza 

permanente, temporária ou excepcional, direta ou indiretamente, à Alagoas Ativos. 

Art. 6º. Todos os colaboradores relacionados anteriormente têm o direito e o dever de 

divulgar essa Política e as demais normas internas da empresa, promovendo sua 

aplicação e controlando o seu cumprimento, de forma a construir uma imagem cada vez 

melhor da empresa e de seus agentes. 

 

CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 7º. O Conselho de Administração e a Diretoria devem tomar medidas para assegurar 

que os colaboradores da Alagoas Ativos obedeçam às diretrizes desta Política.  

Art. 8º. O colaborador que descumprir qualquer disposto desta Política responderá civil, 

penal e administrativamente de forma independente e podendo, se comprovado o ato, 

a acumulação das sanções.  

§1º. A responsabilidade civil decorre do ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, 

que resulta em prejuízo erário ou a terceiros. 

§2º. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao 

colaborador, na qualidade de agente público ou não.  

§3º. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo 

praticado no desempenho do cargo ou função.  

Art. 9º. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado nesta 

política será instaurado pela Assessoria de Compliance e Auditoria Interna, de ofício ou 

em razão de denúncia fundamentada formulada por autoridade, agente público, 

qualquer cidadão ou entidades associativas regularmente constituídas e seguirá o 

procedimento previsto no Código de Conduta Ética da Alagoas Ativos, na Política de 

Compliance da empresa e na legislação aplicável. 



 

CAPÍTULO V – DA ATUAÇÃO DA ALAGOAS ATIVOS NOS PROJETOS DE 

CONCESSÕES E PPPS 

Art. 10. A Alagoas Ativos, enquanto entidade da Administração Pública indireta do 

Estado de Alagoas, quando provocada pelo Poder Concedente ou pelo Conselho Gestor 

de Parcerias, poderá ter as seguintes competências: 

I – Desenvolvimento de estudos de viabilidade econômico-financeira, viabilidade jurídica 

e demais estudos preliminares necessários à análise prévia de projetos de concessões 

e parcerias público-privadas; 

II – Desenvolvimento de documentos necessários para o consequente processo de 

concessão ou parceria público-privada, como termo de referência, edital de licitação e 

contrato; 

III – Realização de comunicação e publicidade do projeto, diretamente ou por meio de 

terceiros especializados, através de vídeos institucionais, disponibilização da 

documentação em data room específico, página na internet específica para o projeto, 

produção de comunicação visual voltado para o público do projeto, entre outras 

atividades necessárias à adequada publicidade e transparência do projeto; 

IV – Captação de interessados, através de participação em eventos e sondagem de 

players do mercado do projeto, de forma a levantar o real interesse e viabilidade de uma 

eventual licitação do projeto; 

V – Realização de road shows, presenciais ou digitais, após aprovação do projeto no 

Conselho Gestor de Parcerias e publicação da legislação autorizativa do projeto, de 

forma a apresentar formalmente o projeto aos interessados previamente sondados, 

levantar suas preocupações e manifestações sobre os documentos preliminares, de 

forma a melhorar os documentos e tornar o projeto viável à futura licitação; 

VI – Realização de Consulta pública sobre o projeto, através da disponibilização das 

informações e documentos relativos aos projetos de concessão e PPPs, em plataforma 

digital ou página da internet, ou em meio físico, durante um período determinado de 

tempo, para que qualquer cidadão ou interessado possa ter acesso e apresente 

manifestações, considerações e sugestões, digitais ou físicas, de forma a possibilitar a 

participação popular no processo; 

VII – Realização de audiência pública, presencial ou virtual, em dia e hora específicos e 

pré-determinados, mediante prévia disponibilização das informações e documentos 

relativos aos projetos de concessão e PPPs, em que qualquer cidadão ou interessado 

possa se manifestar em tempo real e apresentar suas considerações e sugestões sobre 

o projeto e os documentos, de forma a possibilitar a participação popular no processo; 

VIII – Revisão e melhoria de toda a documentação pertinente ao projeto, especialmente 

o termo de referência, edital e contrato, após a realização dos procedimentos previstos 

nos itens anteriores, e apresentação ao órgão interessado e ao Conselho Gestor de 

Parcerias. 

 

CAPÍTULO VI – DA FASE DE ESTUDOS PRELIMINARES 



Art. 11. A Alagoas Ativos tem como uma de suas atividades desenvolver estudos 

preliminares sobre a viabilidade econômico-financeira e jurídica de potenciais projetos 

de concessão e PPP, a pedido do órgão ou entidade da Administração Estadual 

interessada ou por sua própria iniciativa.  

§1º Quando da realização da atividade prevista no caput, todos os colaboradores 

deverão atuar seguindo as diretrizes do Código de Conduta Ética e demais políticas 

internas da empresa. 

§2º Além das normas do parágrafo anterior, deverão respeitar as seguintes regras: 

I – No caso de serem necessárias visitas ou reuniões de benchmarking com empresas 

públicas ou privadas, órgãos públicos ou entidades do terceiro setor, devem ser 

seguidas as seguintes formalidades: 

a) Convite ou solicitação formal, preferencialmente por e-mail, com confirmação da 

agenda, pessoas envolvidas e assunto a ser tratado; 

b) Ata de reunião, se for possível; 

c) Registro fotográfico da visita ou reunião; 

d) Relatório detalhado sobre a visita ou reunião, com os assuntos tratados e, se for o 

caso, acordos firmados, como acordos de cooperação técnica ou convênios; 

e) Presença de, pelo menos, dois colaboradores da Alagoas Ativos, a escolha do Diretor 

Presidente ou do Diretor presente à reunião; 

II – No caso de serem necessárias reuniões com players do mercado de atuação do 

projeto estudado, deverão ser seguidas as formalidades do inciso anterior; 

III – Todas as informações levantadas e desenvolvidas nos estudos podem influenciar 

na concorrência, preço e condições da contratação do delegatário, sendo, portanto, 

consideradas como sigilosas e devem ser tratadas conforme a Política de Classificação 

de Informações da empresa; 

III – Caso os estudos sejam realizados por empresa especializada contratada, ela 

deverá guardar a confidencialidade dos dados e informações levantadas e 

desenvolvidas nos estudos, inclusive assinando Termo de Confidencialidade; 

IV – Se os estudos forem realizados por empresa especializada contratada pela Alagoas 

Ativos, na ocasião da realização da licitação de concessão ou PPP, a situação de um 

dos licitantes ser assessorado ou representado pela mesma empresa configura conflito 

de interesses e potencial quebra de sigilo das informações, e deverá ser informado 

imediata e formalmente ao Conselho Gestor de Parcerias – CGP e ao órgão ou entidade 

concedente para que decida sobre o afastamento do licitante da concorrência; 

V – Quaisquer comunicações realizadas durante o desenvolvimento dos estudos 

deverão ser formalizadas, claras e contextualizadas, de forma a reduzir ao máximo a 

exposição dos colaboradores da Alagoas Ativos a situações de conflitos e mal-

entendidos. 

 

CAPÍTULO VII – DA FASE CAPTAÇÃO DE INTERESSADOS 



Art. 12. A Alagoas Ativos é responsável pelo levantamento e captação de interessados 

na participação de eventual projeto de concessão e PPP realizado pelo Estado de 

Alagoas, independentemente de ter desenvolvido ou não os estudos e projetos 

preliminares 

§1º As atividades previstas no caput deste artigo serão realizadas em diferentes etapas 

do desenvolvimento do projeto de concessão e PPP e terão o objetivo de: 

I – Durante a fase de estudos preliminares – identificar o interesse do mercado pelo 

projeto e viabilidade de realização da concessão ou PPP; 

II – Durante as demais fases – identificar players que tenham interesse real em participar 

da licitação e que adequem aos requisitos e exigências do edital e do projeto, de forma 

a preparar as demais etapas do projeto, incluindo os road shows realizados pela 

Alagoas Ativos; 

§2º Quando da realização da atividade prevista no caput e no parágrafo anterior, todos 

os colaboradores deverão atuar seguindo as diretrizes do Código de Conduta Ética e 

demais políticas internas da empresa. 

§3º Além das normas do parágrafo anterior, deverão respeitar as seguintes regras: 

I - No caso de serem realizadas reuniões com potenciais interessados devem ser 

seguidas as seguintes formalidades: 

a) Convite ou solicitação formal, preferencialmente por e-mail, com confirmação da 

agenda, pessoas envolvidas e assunto a ser tratado; 

b) Ata de reunião; 

c) Registro fotográfico da visita ou reunião; 

d) Relatório detalhado sobre a reunião, com os assuntos tratados; 

e) Presença de, pelo menos, dois colaboradores da Alagoas Ativos, a escolha do Diretor 

Presidente ou do Diretor presente à reunião; 

II – Tendo em vista que as informações sobre o projeto mantidas e custodiadas pela 

Alagoas Ativos podem influenciar na concorrência, preço e condições da contratação do 

delegatário, sendo, portanto, consideradas como sigilosas, a empresa deve ter cuidado 

quando da apresentação de informações sobre o projeto aos interessados, devendo 

seguir as seguintes diretrizes: 

a) Desenvolvimento prévio de documento com as informações sobre o projeto que 

podem ser compartilhadas e que não comprometerão a licitude do processo de licitação, 

que deverá ser analisada previamente pela Assessoria de Compliance e Auditoria 

Interna da Alagoas Ativos; 

b) Desenvolvimento de apresentação padrão a ser compartilhada com os interessados 

e que deverá ficar disponível no site institucional da Alagoas Ativos; 

 

CAPÍTULO VIII – DA REALIZAÇÃO DE ROAD SHOWS 

Art. 13. A Alagoas Ativos é responsável pela realização de road shows, assim 

consideradas as apresentações a interessados das principais informações sobre o 

projeto em andamento. 



§1º As informações a serem apresentadas poderão incluir informações relevantes sobre 

o projeto, desde que não sejam sigilosas, sobre o formato da licitação e suas principais 

normas, sobre o contrato e suas principais cláusulas, além de outras informações que 

sejam consideradas relevantes. 

§2° O road show poderá ser realizado presencial ou remotamente, através de plataforma 

virtual que permita a apresentação adequada das informações. 

§3º O road show poderá ser realizado com os interessados individualmente, em grupos 

ou com todos os interessados em um só momento. 

§4º Quando da realização da atividade prevista no caput e nos parágrafos anteriores, 

todos os colaboradores deverão atuar seguindo as diretrizes do Código de Conduta 

Ética e demais políticas internas da empresa. 

§5º Além das normas do parágrafo anterior, deverão respeitar as seguintes regras: 

I – As apresentações serão agendadas formalmente, seguindo as seguintes diretrizes: 

a) Inicialmente, deverá ser realizada chamada pública, através do site institucional da 

empresa, publicação em periódico de abrangência nacional e estadual, pelo menos, 

publicação em diário oficial e em mídias sociais, se houver; 

b) Poderão ser enviados convites formais, físicos ou virtuais, formalizados através de e-

mail, a interessados identificados na forma do Capítulo anterior, com as datas 

disponíveis para o road show e demais informações imprescindíveis para inscrição e 

participação; 

c) A inscrição deverá ser realizada, preferencialmente, através de página específica na 

internet, que constará com as informações referentes a sua realização, as datas 

disponíveis e informações sobre o projeto; 

d) Se não for possível a realização pela forma descrita no item anterior, poderá ser 

aceita inscrição via e-mail ou presencialmente; 

e) No ato da inscrição, deverá ser disponibilizado espaço para que o interessado 

obrigatoriamente informe o nome e razão social da empresa ou grupo empresarial, 

pessoa ou pessoas que estarão presentes e representarão o interessado na 

apresentação, CNPJ do interessado e CPF e seus representantes, número de telefone 

e e-mail para contato; 

f) Todos os road shows deverão ser gravados e filmados, se realizada presencialmente; 

se realizados virtualmente, a plataforma deverá disponibilizar ferramenta de gravação; 

II – Se a apresentação for presencial deverá ser enviado e-mail com confirmação do 

agendamento com data, hora e local da apresentação. 

III – Se a apresentação for virtual deverá ser enviado e-mail com confirmação do 

agendamento com data e hora da apresentação e link para acesso à plataforma onde 

será realizada a apresentação, além das informações de cadastramento ou acesso à 

plataforma. 

IV – A Alagoas Ativos ficará responsável por desenvolver ata da apresentação, que 

deverá ser assinada, física ou digitalmente, por todos os presentes, contendo descrição 

detalhada do andamento do road show, com todas as ocorrências, apartes, sugestões 

e questionamentos. 



V – Tendo em vista que as informações sobre o projeto mantidas e custodiadas pela 

Alagoas Ativos podem influenciar na concorrência, preço e condições da contratação do 

delegatário, sendo, portanto, consideradas como sigilosas, a empresa deve ter cuidado 

quando da apresentação de informações sobre o projeto aos interessados, devendo 

seguir as seguintes diretrizes: 

a) Desenvolvimento prévio de documento com as informações sobre o projeto que 

podem ser compartilhadas e que não comprometerão a licitude do processo de licitação, 

que deverá ser analisada previamente pela Assessoria de Compliance e Auditoria 

Interna da Alagoas Ativos; 

b) Desenvolvimento de apresentação padrão a ser compartilhada com os interessados 

e que deverá ser disponibilizada no site institucional da Alagoas Ativos previamente à 

realização de todos os road shows programados. 

c) A Alagoas Ativos cuidará para que a informação compartilhada com todos os 

interessados seja uniforme e igualitária e, para garantir que todos os interessados 

tiveram acesso às mesmas informações, deverá, após a realização dos road shows, 

desenvolver relatório que reúna informações sobre todas as apresentações e 

compartilhar com todos os interessados que participaram. 

 

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA CONSULTA PÚBLICA  

Art. 14. A Alagoas Ativos é responsável pela realização de consulta pública referente 

aos projetos, assim considerada a disponibilização das informações e documentos 

relativos aos projetos de concessão e PPPs, em plataforma digital ou página da internet, 

ou em meio físico, durante um período determinado de tempo, para que qualquer 

cidadão ou interessado possa ter acesso e apresente manifestações, considerações e 

sugestões, digitais ou físicas, de forma a possibilitar a participação popular no processo; 

§1º As informações a serem apresentadas poderão incluir informações relevantes sobre 

o projeto, desde que não sejam sigilosas, sobre o formato da licitação e suas principais 

normas, sobre o contrato e suas principais cláusulas, além de outras informações que 

sejam consideradas relevantes. 

§2º Quando da realização da atividade prevista no caput e nos parágrafos anteriores, 

todos os colaboradores deverão atuar seguindo as diretrizes do Código de Conduta 

Ética e demais políticas internas da empresa. 

§3º Além das normas do parágrafo anterior, deverão respeitar as seguintes regras: 

I – A consulta pública será realizada em período determinado, seguindo as seguintes 

diretrizes: 

a) Inicialmente, deverá ser realizada chamada pública, através do site institucional da 

empresa, publicação em periódico de abrangência nacional e estadual, pelo menos, 

publicação em diário oficial e em mídias sociais, se houver; 

b) Poderão ser enviados convites formais, físicos ou virtuais, formalizados através de e-

mail, a interessados identificados na forma do Capítulo VII ou a instituições que tenham 

atuação na área do projeto, para que possam se manifestar e enriquecer o 

procedimento; 



c) A consulta pública deverá ser realizada, preferencialmente, através de página 

específica na internet, que constará com as informações referentes a sua realização, os 

documentos indispensáveis ao projeto, o período de realização da consulta, espaço 

para cadastro e espaço para envio da manifestação; 

d) Se não for possível a realização pela forma descrita no item anterior, ou em adição 

ao referido procedimento, poderá ser aceita manifestação via e-mail, em que conste 

dados mínimos de identificação do manifestante, ou presencialmente, através de 

preenchimento de formulário padronizado em local pré-determinado; 

e) No ato da inscrição, deverá ser disponibilizado espaço para que o interessado 

obrigatoriamente informe, se pessoa jurídica, o nome e razão social da empresa ou 

grupo empresarial, pessoa ou pessoas que estarão presentes e representarão o 

interessado na manifestação, CNPJ do interessado e CPF e seus representantes, 

número de telefone e e-mail para contato, e, se pessoa física, nome, RG, CPF, endereço 

físico, endereço de e-mail e telefone de contato; 

III – Após a apresentação da manifestação, deverá ser enviada mensagem de 

confirmação de recebimento da manifestação para o endereço de e-mail cadastrado 

pelo interessado. 

IV – A Alagoas Ativos ficará responsável por desenvolver relatório consolidado de todas 

as manifestações recebidas e suas respostas, que poderão ser elaboradas com auxílio 

do órgão responsável pelo projeto e após consulta a quaisquer órgãos e instituições 

necessárias para elaboração de resposta adequada, que deverá ser publica, pelo 

menos, no site institucional da Alagoas Ativos e em Diário Oficial. 

II – Tendo em vista que as informações sobre o projeto mantidas e custodiadas pela 

Alagoas Ativos podem influenciar na concorrência, preço e condições da contratação do 

delegatário, sendo, portanto, consideradas como sigilosas, a empresa deve ter cuidado 

quando da apresentação de informações sobre o projeto aos interessados, devendo 

seguir as seguintes diretrizes: 

a) Desenvolvimento prévio de documento com as informações sobre o projeto que 

podem ser compartilhadas e que não comprometerão a licitude do processo de licitação, 

que deverá ser analisada previamente pela Assessoria de Compliance e Auditoria 

Interna da Alagoas Ativos; 

b) Desenvolvimento de apresentação padrão a ser disponibilizada na página específica 

da internet desenvolvida para a consulta. 

 

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Art. 15. A Alagoas Ativos é responsável pela realização de audiência pública, assim 

considerada a reunião, presencial ou virtual, em dia e hora específicos e pré-

determinados, mediante prévia disponibilização das informações e documentos 

relativos aos projetos de concessão e PPPs, em que qualquer cidadão ou interessado 

possa se manifestar em tempo real e apresentar suas considerações e sugestões sobre 

o projeto e os documentos, de forma a possibilitar a participação popular no processo. 

§1º As informações a serem apresentadas poderão incluir informações relevantes sobre 

o projeto, desde que não sejam sigilosas, sobre o formato da licitação e suas principais 



normas, sobre o contrato e suas principais cláusulas, além de outras informações que 

sejam consideradas relevantes. 

§2° A Audiência pública poderá ser realizado presencial ou remotamente, através de 

plataforma virtual que permita a apresentação adequada das informações e a 

manifestação ampla de todos os interessados que queiram expor suas considerações. 

§3º Quando da realização da atividade prevista no caput e nos parágrafos anteriores, 

todos os colaboradores deverão atuar seguindo as diretrizes do Código de Conduta 

Ética e demais políticas internas da empresa. 

§5º Além das normas do parágrafo anterior, deverão respeitar as seguintes regras: 

I – A audiência pública seguirá as seguintes diretrizes: 

a) Inicialmente, deverá ser realizada chamada pública, através do site institucional da 

empresa, publicação em periódico de abrangência nacional e estadual, pelo menos, 

publicação em diário oficial e em mídias sociais, se houver; 

b) Poderão ser enviados convites formais, físicos ou virtuais, formalizados através de e-

mail, a interessados identificados na forma do Capítulo VII ou a instituições que tenham 

atuação na área do projeto, para que possam se manifestar e enriquecer o 

procedimento; 

c) A chamada pública e os convites deverão informar data e hora da realização da 

audiência público e o local, se realizado em formato presencial, ou o link de acesso à 

plataforma virtual, se realizada remotamente; 

d) Deverá ser desenvolvida página específica da internet que contenha as informações 

de sua realização, informações relevantes sobre o projeto, documentos pertinentes ao 

projeto, data, hora e local da realização da audiência pública; 

d) A participação como ouvinte da audiência pública independerá de prévio cadastro ou 

inscrição e será permitida a todos que acessem o local físico, no caso de ser realizada 

presencialmente, o link da plataforma virtual onde ocorrerá a audiência virtual; 

d) Para a manifestação durante a audiência pública, deverá ser exigido cadastro prévio, 

solicitando, pelo menos, o nome e o CPF do manifestante, a ser realizado na página 

específica da internet referida no item d) deste inciso; 

e) O interessado poderá, no ato da inscrição e a seu critério, apresentar sua 

manifestação por escrito, em espaço disponibilizado para tanto; 

f) Se o interessado não deixar sua manifestação por escrito, será incluído em lista 

ordenada por data de inscrição, para manifestação durante a audiência pública, 

momento em que lhe será dada a palavra ou disponibilizado espaço para escrita de sua 

manifestação; 

g) A Alagoas Ativos deverá cuidar para que a audiência pública aconteça sem 

ocorrência e interrupções que comprometam o seu adequado andamento, podendo, 

inclusive, rejeitar manifestações que não tenham relação com o projeto ou que tenham 

conteúdo unicamente político, religioso, ideológico, racista, discriminatório ou de 

qualquer forma ofensivo a qualquer pessoa ou grupo social; 

h) A audiência pública deverá ser gravada e filmada, se realizada presencialmente; se 

realizada virtualmente, a plataforma deverá disponibilizar ferramenta de gravação; 



IV – A Alagoas Ativos ficará responsável por desenvolver ata da audiência pública, que 

deverá conter descrição detalhada do andamento da audiência, com todas as 

ocorrências, apartes, sugestões e questionamentos, e que deverá ser assinada, física 

ou digitalmente, por todos os responsáveis pela sua realização e, pelo menos, duas 

pessoas que se manifestaram durante a audiência pública, e que será posteriormente 

publicada, pelo menos, no site da Alagoas Ativos e em Diário Oficial. 

II – Tendo em vista que as informações sobre o projeto mantidas e custodiadas pela 

Alagoas Ativos podem influenciar na concorrência, preço e condições da contratação do 

delegatário, sendo, portanto, consideradas como sigilosas, a empresa deve ter cuidado 

quando da apresentação de informações sobre o projeto aos interessados, devendo 

seguir as seguintes diretrizes: 

a) Desenvolvimento prévio de documento com as informações sobre o projeto que 

podem ser compartilhadas e que não comprometerão a licitude do processo de licitação, 

que deverá ser analisada previamente pela Assessoria de Compliance e Auditoria 

Interna da Alagoas Ativos; 

b) Desenvolvimento de apresentação padrão a ser compartilhada com os interessados 

e que deverá ser disponibilizada no site institucional da Alagoas Ativos previamente à 

realização de todos os road shows programados. 

 

CAPÍTULO XI – DA COMUNICAÇÃO DO PROJETO 

Art. 16. A Alagoas Ativos é responsável pela comunicação do projeto de concessão e 

PPP ao público, através de vídeos institucionais, disponibilização da documentação em 

data room específico, página na internet específica para o projeto, produção de 

comunicação visual voltado para o público do projeto, de forma a dar adequada 

publicidade e transparência ao projeto. 

§1º As informações a serem apresentadas poderão incluir informações relevantes sobre 

o projeto, desde que não sejam sigilosas, sobre o formato da licitação e suas principais 

normas, sobre o contrato e suas principais cláusulas, além de outras informações que 

sejam consideradas relevantes. 

§2º Quando da realização da atividade prevista no caput e nos parágrafos anteriores, 

todos os colaboradores deverão atuar seguindo as diretrizes do Código de Conduta 

Ética e demais políticas internas da empresa. 

§3º A Alagoas Ativos poderá realizar as atividades previstas no caput deste artigo, 

diretamente ou através de contratação de empresa especializada, que deverá respeitar 

as diretrizes contidas nesta Política e demais normas internas da Alagoas Ativos. 

§4º A comunicação dos projetos deverá ser realizada de maneira clara e objetiva, 

sempre tendo como foco a transparência e a publicidade das informações. 

Art. 17. A comunicação da Alagoas Ativos com players do mercado, instituições e órgãos 

da Administração Direta e Indireta de qualquer ente federativo, com entidades do 

terceiro setor, com o Conselho Gestor de Parcerias ou qualquer outra pessoa física ou 

jurídica que tenha interesse e relevância nos projetos de Concessão e PPP, deverá 

seguir as seguintes diretrizes: 

I – De acordo com a Política de Porta-Vozes da Alagoas Ativos, somente o Diretor 

Presidente e o Presidente do Conselho de Administração estão autorizados a responder 



pela empresa, sendo permitida a comunicação de outros membros da equipe com 

qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, desde que expressamente 

autorizada pelo Diretor Presidente; 

II – A comunicação deverá ser realizada de maneira formal, de preferência através de 

e-mail institucional, que deverá ser contextualizado, clara e objetiva, de forma a não 

gerar ambiguidades; 

III – Somente em caráter excepcional será aceita comunicação realizada informalmente, 

que deverá ser formalizada no prazo máximo de 48 horas, através de e-mail 

institucional, de forma a dar segurança às partes envolvidas; 

IV – Toda comunicação, mesmo as informais, deverão ser realizadas por meio de 

dispositivo institucional da Alagoas Ativos, sendo vedada a utilização de telefone ou e-

mail pessoal para tanto; 

V – As reuniões realizadas em qualquer das etapas previstas nesta Política deverão ter 

a participação de, pelo menos, dois membros da equipe da Alagoas Ativos; 

 

CAPÍTULO X – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 18. A elaboração e a revisão desta política são atribuições da Assessoria de 

Compliance e Auditoria Interna e fica condicionada à aprovação pelo Conselho de 

Administração da Alagoas Ativos. 

Art. 19. Casos omissos serão decididos pelo Conselho de Administração. 

Art. 20. Qualquer alteração ou revisão da presente Política deverá ser submetida ao 

Conselho de Administração da Companhia. 

Art. 21. As disposições previstas na presente Política de Atuação de Projetos não 

excluem a aplicação de outras regras legais ou estatutárias aqui não especificadas, a 

depender do caso. 

Art. 22. A presente Política de Atuação de Projetos entrará em vigor na data da sua 

aprovação pelo Conselho de Administração, e permanecerá vigorando por prazo 

indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário pelo Conselho de 

Administração. 

 

 

 

 


