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MACEIÓ/2020 



POLÍTICA DE COMBATE À CORRUPÇÃO, FRAUDE, NEPOTISMO E LAVAGEM DE 

DINHEIRO 

 

 

A Diretoria da Alagoas Ativos resolve: 

 

Art. 1º. Publicar Política de Combate à Corrupção, Fraude, Nepotismo e lavagem de 

Dinheiro da Alagoas Ativos S.A. revisada e aprovada pelo Conselho de Administração 

em 28 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. 

Para colocar em prática esses valores e objetivos, em conjunto com nosso Código de 

Conduta Ética e demais políticas internas, apresentamos nossa Política de Combate à 

Corrupção, Fraude, Nepotismo e Lavagem de Dinheiro, de forma a estabelecer as 

diretrizes comportamentais a serem observadas em situações que possam envolver ou 

aparentar corrupção, suborno, fraudes, conflitos de interesse, ocultação de bens ou 

outros atos ilícitos, para que possamos reduzir a exposição da Alagoas Ativos e de seus 

colaboradores em seu relacionamento com fornecedores, clientes, parceiros e terceiros. 

Além de atos de corrupção, fraude e nepotismo, essa política estabelece orientações 

para a prevenção de situações que apresentem características de nepotismo e de 

operações ou transações que apresentem características atípicas, para combater os 

crimes de lavagem de dinheiro na esfera pública. 

Esta Política tem como referência os seguintes normativos: Constituição Federal (art. 5º 

e 37), Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940), Lei das Licitações e dos 

Contratos Administrativos (Lei Federal nº 8.666/1993), Estatuto das Estatais (Lei 

Federal n° 13.303/2016), Lei da Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), 

Lei de Conflito de Interesse (Lei Federal nº 12.813/2013), Lei Anticorrupção (Lei Federal 

12.846/2013), Programa de Integridade (Decreto Federal nº 8.420/2015) e o Decreto 

Estadual nº 8.326/2016); Decreto sobre Vedação ao Nepotismo (Decreto Nº 

7.203/2010), Instrução Normativa CGE Nº 04/2009, Súmula Vinculante 13 do STF;  

Ela também é embasada nas melhores práticas de governança no que tange medidas 

de anticorrupção no cenário brasileiro como: as orientações divulgadas pelo Ministério 

da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), Convenção sobre o Combate 

da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais 

Internacionais (Convenção da OCDE); Convenção Interamericana contra Corrupção 

(Convenção da OEA); a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Convenção 

da ONU).  

 

CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS 

Art. 1º. Esta Política tem como objetivos: 

I - Estabelecer diretrizes para detectar e enfrentar situações que possam envolver, 

aparentar ou caracterizar qualquer tipo de corrupção, fraude, nepotismo ou lavagem de 

dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores; 

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

ou caracterizar qualquer tipo de corrupção, fraude, nepotismo ou lavagem de dinheiro; 

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, nepotismo e lavagem de dinheiro sejam considerados na 

documentação interna. 

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 ou no Código de Conduta Ética da Alagoas Ativos. 

Art. 3º. A Alagoas Ativos deve assegurar que as medidas 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 - COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é o órgão criado no âmbito 

do Ministério da Fazenda que atua eminentemente na prevenção e combate à Lavagem 

de Dinheiro e ao financiamento do terrorismo; 

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 – 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 – Contrabando - Importar ou exportar mercadoria proibida; 



X - 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; 

XI - 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; 

XII – Descaminho - Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido 

pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria; 

XIII – Empresa – Alagoas Ativos S.A. 

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

integrantes da segunda linha de defesa da Alagoas Ativos; 

XV - 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; 

XVI - 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; 

XVII - 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; 

XVIII - 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; 

XIX - 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 ao 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 – DOS ATOS DE CORRUPÇÃO E DE FRAUDE 

Art. 10. Para os fins desta Política, foram adotadas seguintes definições do Código 

Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940) e da Lei das Licitações e dos Contratos 

Administrativos (Lei Federal nº 8.666/1993): 

I - Advocacia Administrativa - quando há patrocínio, direta ou indiretamente, do interesse 

privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de agente público; 

II - Concussão - quando o agente público exige, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 

vantagem indevida; 

III - Condescendência Criminosa - é quando o agente público deixa, por indulgência, de 

responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou não leva o 

fato ao conhecimento da autoridade competente quando lhe falte competência;  

IV - Corrupção Eleitoral - Quando o agente público oferece, dá, promete, solicita ou 

recebe, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter 

ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita; 

V - Corrupção Passiva - quando o agente público solicita ou recebe, para si ou para 

outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas 

em razão dela, vantagem indevida, ou aceita promessa de tal vantagem; 

VI - Crimes da Lei de Licitação - acontece quando o agente público: 

a) Dispensa ou inexige licitação fora das hipóteses previstas na lei federal nº 8.666/1993, 

ou deixa de observar as formalidades pertinentes a dispensa ou à inexigibilidade; 

b) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 

caráter competitivo do procedimento licitatório, com intuito de obter, para si ou para 

outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto de licitação; 

c) Patrocínio de interesse privado – quando o agente público patrocina, direta ou 

indiretamente, interesse privado perante a Administração, dando causa à instauração 

de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder 

Judiciário; 

d) Modificação ou vantagem contratual sem autorização – quando o agente público 

admite, possibilita ou dá causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive 

prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos 

celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da 

licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com 

preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 

da Lei nº 8.666/93; 

e) Perturbação de procedimento licitatório – quando qualquer pessoa impede, perturba 

ou frauda a realização de qualquer ato de procedimento licitatório; 

f) Devassa de sigilo de proposta – quando o agente público devassa o sigilo de proposta 

apresentada em procedimento licitatório, ou proporciona a terceiro o ensejo de devassá-

lo; 



g) Afastamento indevido de licitante – quando o agente público afasta ou procura afastar 

licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo; 

h) Fraude à licitação – quando qualquer pessoa fraudar, em prejuízo da Fazenda 

Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou 

contrato dela decorrente: 

i - elevando arbitrariamente os preços; 

ii - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; 

iii - entregando uma mercadoria por outra; 

iv - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 

v - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução 

do contrato; 

i) Admissão de licitante inidôneo – quando o agente público admitir à licitação ou 

celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo; 

j) Impedimento de inscrição – quando o agente público obsta, impede ou dificulta, 

injustamente, a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promove 

indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento de registro do inscrito; 

VII - Emprego Irregular de Verbas ou Rendas Públicas - é caracterizado quando o 

agente público dá às verbas ou rendas públicas a aplicação diversa da estabelecida em 

lei; 

VIII - Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento – ocorre quando o 

agente público extravia livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em 

razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente; 

IX - Facilitação de Contrabando ou Descaminho - Agente público que facilita, com 

infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho; 

X - Inserção de Dados Falsos em Sistemas de Informações - Quando o agente público 

autorizado inserir ou facilitar a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente 

dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração 

Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar 

dano; 

XI - Modificação ou Alteração Não Autorizada do Sistema de Informação - Quando o 

agente público modifica ou altera o sistema de informações ou programa de informática 

sem autorização ou solicitação de autoridade competente; 

XII – Peculato - Considera-se quando o funcionário público: 

a) Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de 

que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio; 

b) Embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que 

seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe 

proporciona a qualidade de funcionário; 



XIII - Prevaricação - quando o agente público retarda ou deixa de praticar, 

indevidamente, ato de ofício, ou o pratica contra disposição expressa de lei, para 

satisfazer interesse ou sentimento pessoal; 

XIV - Tráfico de Influência - Quando o agente público solicita, exige, cobra ou obtém, 

para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em 

ato praticado por funcionário público no exercício da função; 

XV - Violação do Sigilo Funcional - Incorre o crime o agente público que: 

a) Revela fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em 

segredo, ou facilitar-lhe a revelação; 

b) Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou 

qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações 

ou banco de dados da Administração Pública;  

c) Se utiliza, indevidamente, do acesso restrito; 

d) Se da ação ou omissão resulta dano a Administração Pública ou a outrem; 

e) Repassa informações privilegiadas ao investigado, frustrando a realização de 

determinada ação policial; 

XVI - Violação do sigilo de proposta de concorrência – quando o agente público devassa 

o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporciona a terceiro o ensejo de 

devassá-lo. 

Art. 11. O agente público ou o particular que praticarem quaisquer dos atos previstos no 

artigo antecedente ficarão sujeitos às sanções penais previstas no Código Penal e na 

Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuízo de eventuais sanções civis e administrativas 

cabíveis. 

Parágrafo Único. Ao tomar conhecimento de qualquer das condutas, de ofício ou por 

meio do canal de denúncias da Alagoas Ativos, a Assessoria de Compliance e Auditoria 

Interna deve proceder com a apuração interna conforme previsto no Código de Conduta 

Ética e na Política de Compliance da empresa, sem prejuízo das seguintes 

consequências: 

I - Reportar às autoridades competentes; 

II - Auxiliar investigações oficiais. 

 

CAPÍTULO VI – DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

Art. 12. De acordo com a Lei Federal n° 8.429/92, constituem atos de improbidade 

administrativa aqueles que importam em enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de 

vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, 

emprego ou atividade e notadamente: 

I - Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra 

vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação 

ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou 

amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público; 



II - Receber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta 

ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pela Alagoas Ativos 

por preço superior ao valor de mercado; 

III - Receber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta 

ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço 

inferior ao valor de mercado; 

IV - Utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou 

material de qualquer natureza, de propriedade ou a disposição da Alagoas Ativos bem 

como o trabalho de agentes públicos, empregados ou terceiros contratados por essas 

entidades; 

V - Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço 

superior ao de mercado; 

VI - Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares 

ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;  

VII - Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades 

legais ou regulamentares aplicáveis a espécie; 

VIII - Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; 

IX - Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 

regulamento; 

X - Agir negligentemente na arrecadação de renda, bem como no que diz respeito a 

conservação do patrimônio público; 

XI - Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de 

qualquer forma para a sua aplicação irregular; 

XII - Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; 

XIII - Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de 

serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas 

na lei.  

Art. 13. De acordo com a Lei Federal n° 8.429/92, constitui ato de improbidade 

administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, 

que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos 

bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º da referida lei, e notadamente: 

I - Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, 

de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 

patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º da Lei Federal n° 8.429/92; 

II - Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, 

verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 

1º da Lei Federal n° 8.429/92, sem a observância das formalidades legais ou 

regulamentares aplicáveis à espécie; 

III - Doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de 

fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de 

qualquer das entidades mencionadas no art. 1º da Lei Federal n° 8.429/92, sem 

observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie; 



IV - Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio 

de qualquer das entidades referidas no art. 1º da Lei Federal n° 8.429/92, ou ainda a 

prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado; 

V - Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço 

superior ao de mercado; 

VI - Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares 

ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea; 

VII - Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades 

legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

VIII - Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 

regulamento; 

IX - Agir negligentemente na arrecadação de renda, bem como no que diz respeito à 

conservação do patrimônio público; 

X - Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de 

qualquer forma para a sua aplicação irregular; 

XI - Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; 

XII - Permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, 

equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de 

qualquer das entidades mencionadas no art. 1° da Lei Federal n° 8.429/92, bem como 

o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas 

entidades; 

XIII – Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de 

serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas 

na lei;      

XIV – Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação 

orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei.          

XV - Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio 

particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos 

transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de 

parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à 

espécie;    

XVI - Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, 

rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidade 

privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais 

ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

XVII - Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a 

observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;   

XVIII - Agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de 

contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas;   

XIX - Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades 

privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma 

para a sua aplicação irregular; 



XX - Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades 

privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma 

para a sua aplicação irregular.     

Art. 14. De acordo com a Lei Federal n° 8.429/92, constitui ato de improbidade 

administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação 

ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade 

as instituições, e notadamente:  

I - Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, 

na regra de competência; 

II - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 

III - Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que 

deva permanecer em segredo; 

IV - Negar publicidade aos atos oficiais; 

V - Frustrar a licitude de concurso público;  

VI - Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 

VII - Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva 

divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de 

mercadoria, bem ou serviço; 

VIII - Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas 

de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas; 

IX - Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na 

legislação; 

X - Transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de 

saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos 

termos do parágrafo único do art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.             

Art. 15. O agente público ou o particular que praticar quaisquer dos atos previstos nos 

artigos antecedentes ficarão sujeitos às sanções civis e administrativas previstas na Lei 

Federal n° 8.429/92 e de outras leis aplicáveis, sem prejuízo de eventuais sanções 

penais cabíveis. 

Parágrafo Único. Ao tomar conhecimento de qualquer das condutas, de ofício ou por 

meio do canal de denúncias da Alagoas Ativos, a Assessoria de Compliance e Auditoria 

Interna deve proceder com a apuração interna conforme previsto no Código de Conduta 

Ética e na Política de Compliance da empresa, sem prejuízo das seguintes 

consequências: 

I - Reportar às autoridades competentes; 

II - Auxiliar a investigações oficiais. 

 

CAPÍTULO VII – DO ATOS DE NEPOTISMO 

Art. 16. É vedada a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de 



agente público da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou 

assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de 

função gratificada na Administração Pública direta e indireta, em qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste 

mediante designações recíprocas. 

Parágrafo único. Os graus de parentesco são aqueles determinados pela legislação civil 

e estão detalhados no Anexo I desta política, para maiores esclarecimentos. 

Art. 17. O nepotismo presumido é aquele que, para sua caracterização não é necessário 

comprovar a influência do agente público na contratação de seu parente, entre as quais:  

I - Contratação de familiares dos membros do Conselho de Administração, do Conselho 

Fiscal, da Diretoria ou de ocupantes de cargo em comissão, função de confiança, chefia 

ou assessoramento para cargo em comissão e função de confiança; 

II - Contratação de familiares dos membros do Conselho de Administração, do Conselho 

Fiscal, da Diretoria ou de ocupantes de cargo em comissão, função de confiança, chefia 

ou assessoramento para vagas de estágio e de atendimento a necessidade temporária 

de excepcional interesse público, salvo se a contratação tiver sido precedida de regular 

processo seletivo que assegure o princípio da isonomia entre os concorrentes; 

III – Contratação direta, sem licitação, de pessoa jurídica na qual haja administrador ou 

sócio com poder de direção que seja familiar dos membros do Conselho de 

Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria ou de ocupantes de cargo em comissão, 

função de confiança, chefia ou assessoramento por agente público responsável pela 

licitação, demanda ou contrato ou autoridade hierarquicamente superior. 

Parágrafo único. No caso do inciso III, a vedação se aplica nos seguintes casos:  

I – Inexigibilidade de licitação; e  

II – Dispensa de licitação.  

Art. 18. Além das situações previstas no artigo antecedente, são casos de nepotismo: 

I - Nepotismo cruzado - quando existirem circunstâncias caracterizadoras de ajuste para 

burlar as restrições ao nepotismo, especialmente mediante nomeações ou designações 

recíprocas, envolvendo a Alagoas Ativos; 

II - Contratação de familiares para prestação de serviços terceirizados, através de 

procedimento de licitação, inexigibilidade de licitação, dispensa de licitação, convênios 

ou instrumentos equivalentes;  

III - Nomeações, contratações não previstas expressamente na legislação aplicável, 

com indícios de influência pelos membros do Conselho de Administração, do Conselho 

Fiscal, da Diretoria ou de ocupantes de cargo em comissão, função de confiança, chefia 

ou assessoramento. 

Parágrafo único. Os casos previstos neste artigo não estão incluídos nos casos de 

nepotismo presumido e demandam investigação específica para sua caracterização. 

Art. 19. Não se caracterizam como nepotismo: 

I - De Agentes Públicos Estaduais ocupantes de cargo de provimento efetivo, bem como 

de empregados Estaduais permanentes, ambos por provimento por meio de concurso 

público, inclusive aposentados, observada a compatibilidade do grau de escolaridade 



do cargo ou emprego de origem, ou a compatibilidade da atividade que lhe seja afeta e 

a complexidade inerente ao cargo em comissão ou função comissionada a ocupar, além 

da qualificação profissional do agente público ou empregado; 

II - Para ocupação de cargo em comissão, ainda que sem vinculação funcional com a 

administração pública, de nível hierárquico mais alto que o do outro ocupante de cargo 

em comissão ou função de confiança; 

III - Realizadas anteriormente ao início do vínculo familiar entre o agente público e o 

nomeado, designado ou contratado, desde que não se caracterize ajuste prévio para 

burlar a vedação do nepotismo; 

IV - Para cargo, função ou emprego de nível hierárquico igual ou mais baixo que o 

anteriormente ocupado de pessoa já em exercício no mesmo órgão ou entidade antes 

do início do vínculo familiar com o agente público. 

Parágrafo único. Nos casos apresentados nos artigos anteriores, é importante verificar 

se a situação concreta não se enquadra no rol de exceções apresentados nesse artigo, 

conforme art. 4º do Decreto 7.203/2010. 

Art. 20. O agente público ou o particular que praticarem quaisquer dos atos previstos 

nos artigos antecedentes ficarão sujeitos às sanções penais, civis e administrativas 

previstas na legislação aplicável. 

Parágrafo Único. Ao tomar conhecimento de qualquer das condutas, de ofício ou por 

meio do canal de denúncias da Alagoas Ativos, a Assessoria de Compliance e Auditoria 

Interna deve proceder com a apuração interna conforme previsto no Código de Conduta 

Ética e na Política de Compliance da empresa, sem prejuízo das seguintes 

consequências: 

I - Reportar às autoridades competentes; 

II - Auxiliar a investigações oficiais. 

 

CAPÍTULO VIII – DO ATOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

Art. 21. Os mecanismos mais utilizados no processo de lavagem de dinheiro envolvem 

três etapas independentes, são elas: 

I – Colocação – introdução, no sistema financeiro, de recursos provenientes de 

atividades ilícitas, por meio de depósitos, compra de instrumentos financeiros ou de 

bens; 

II – Ocultação – ato de dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos, de forma 

a quebrar a cadeia de evidências ante a possibilidade de realização de investigações 

sobre a origem do dinheiro ou até mesmo realizando depósitos em contas abertas em 

nome de terceiros (laranjas) ou utilizando empresas fictícias; 

III – Integração – incorporação formal dos ativos ao sistema econômico, por meio de 

investimento no mercado de capitais, imobiliário, obras de arte, entre outros. 

Art. 22. A lavagem de dinheiro, de acordo com a Lei Federal n° 9.613/98, se caracteriza 

como o ato de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 

movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 

indiretamente, de infração penal, de qualquer natureza. 



Parágrafo único. São atos que também são caracterizados como lavagem de dinheiro: 

I - Para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de 

infração penal: 

a) os converte em ativos lícitos; 

b) os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em 

depósito, movimenta ou transfere; 

c) importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros; 

II - Utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes 

de infração penal; 

III - Participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua 

atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei. 

Art. 23. É responsabilidade do agente público reportar os seguintes atos, assim que for 

de seu conhecimento, por possuírem características de lavagem de dinheiro: 

I - Operações cujos valores se afiguram objetivamente incompatíveis com a ocupação 

profissional e a situação financeira patrimonial declarada; 

II - Operações realizadas entre as mesmas partes ou em benefício das mesmas partes, 

nas quais haja seguidos ganhos ou perdas no que se refere a algum dos envolvidos;  

III - Operações que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume ou 

frequência de negócios de qualquer uma das partes envolvidas; 

IV - Operações cujas características ou desdobramentos evidenciem atuação de forma 

contumaz em nome de terceiros; 

V - Operações que evidenciem mudança repentina e objetivamente injustificada 

relativamente às modalidades operacionais usualmente utilizadas pelos envolvidos; 

VI - Operações realizadas com a finalidade de gerar perda ou ganho para as quais falte, 

objetivamente, fundamento econômico; e cujo grau de complexidade e risco se afiguram 

incompatíveis com a qualificação técnica do cliente ou de seu representante.  

Parágrafo Único. Se o colaborador, diretor ou conselheiro tiver conhecimento de alguma 

operação citada ou não nesta Política, que possa caracterizar uma possível operação 

de lavagem de dinheiro, deverá procurar seu superior imediato, salvo se esse superior 

for um agente dessa operação, aconselha-se nesse caso a informar à Assessoria de 

Compliance e Auditoria Interna. 

Art. 24. O colaborador que praticar quaisquer dos atos previstos nos artigos 

antecedentes ficarão sujeitos às sanções penais, civis e administrativas previstas na 

legislação aplicável. 

Parágrafo Único. Ao tomar conhecimento de qualquer das condutas, de ofício ou por 

meio do canal de denúncias da Alagoas Ativos, a Assessoria de Compliance e Auditoria 

Interna deve proceder com a apuração interna conforme previsto no Código de Conduta 

Ética e na Política de Compliance da empresa, sem prejuízo das seguintes 

consequências: 

I - Reporte às autoridades competentes; 



II - Auxílio a investigações oficiais. 

 

CAPÍTULO IX – DIRETRIZES PARA O COMBATE À CORRUPÇÃO, FRAUDE, 

NEPOTISMO E LAVAGEM DE DINHEIRO 

Art. 25. Alagoas Ativos, através de seus colaboradores, diretores e conselheiros, deve 

atuar de acordo com as seguintes diretrizes, de forma a prevenir os atos previstos nos 

artigos antecedentes: 

I - Realizar Due Diligence Anticorrupção em toda a contratação de Fornecedor, Terceiro 

e Cliente, cabendo à Assessoria de Compliance e Auditoria Interna realizar a análise; 

II - Realizar Due Diligence Anticorrupção na contratação de qualquer colaborador e 

antes da posse de membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho 

Fiscal, cabendo à Assessoria de Compliance e Auditoria Interna realizar a análise; 

III - Atentar aos Sinais de Alerta, durante todo o curso do relacionamento comercial com 

Fornecedor, Terceiros e Clientes; 

IV - Participar dos treinamentos relacionados ao Programa de Compliance 

disponibilizados pela companhia; 

V - Manter livros, registros e contas contábeis que reflitam de forma clara e transparente 

as transações realizadas pela empresa; 

VI - Possuir um sistema de controles internos que ofereça garantias razoáveis de que 

as transações são executadas com a devida autorização, documentação, exatidão e 

transparência; 

VII – Publicar toda informação de interesse público, principalmente aquelas 

relacionadas a gastos com pessoal, despesas mensais, licitações e contratos; 

VIII - Reportar, imediatamente, ao Ouvidor ou à Assessoria de Compliance e Auditoria 

Interna, qualquer situação suspeita ou com potencial de violação das regras desta 

Política ou da legislação aplicável; 

IX – Apresentar, na contratação ou posse, declaração de bens e valores que compõem 

seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente, que 

será atualizada anualmente e na data em que o colaborador, diretor ou conselheiro 

deixar o exercício do cargo ou emprego, conforme o art. 13, da Lei 8.429/92. 

Parágrafo Único. O agente público é responsável e aconselhado a informar e declarar 

as atividades e operações que possam ter características de lavagem de dinheiro, bem 

como declarar que é um ex ocupante de cargo público, devendo resguardar as 

informações privilegiadas às quais porventura teve acesso durante seu exercício. 

 

CAPÍTULO X – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 26. 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. 27. Casos omissos serão decididos pelo Conselho de Administração. 



Art. 28. Qualquer alteração ou revisão da presente Política deverá ser submetida ao 

Conselho de Administração da Companhia. 

Art. 29. As disposições previstas na presente Política de Compliance não excluem a 

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

caso. 

Art. 30. A presente Política de Compliance 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I - DOS GRAUS DE PARENTESCO 

 

Parentes Consanguíneos 

Ascendentes 

1º Grau: Pai e Mãe; 

2º Grau: Avô e Avó; 

3º Grau: Bisavô e Bisavó; e  

4º Grau: Trisavô. 

Descendentes 

1º Grau: Filho e Filha; 

2º Grau: Neto e Neta; 

3º Grau: Bisneto e Bisneta; e  

4º Grau: Trineto. 

Em Linha Colateral 

1º Grau: -  

2º Grau: Irmão e irmã; 

3º Grau: Tios e tias (maternos e paternos), sobrinhos e sobrinhas; e  

4º Grau: Primos, Primas, Tios, Tias, Avós, Sobrinhos-netos e Sobrinhas-netas. 

Parentes por Afinidade 

Ascendentes 

1º Grau: Sogro, Sogra, Padrasto e Madrasta do Cônjuge ou Companheiro; 

2º Grau: Pais dos Sogros (Avós do Cônjuge ou Companheiro); e 

3º Grau: Avós dos sogros (Bisavós do Cônjuge ou Companheiro). 

Descendentes 

1º Grau: Filhos do Cônjuge ou Companheiro (enteado), Genro e Nora; 

2º Grau: Filhos dos enteados (Netos do Cônjuge ou Companheiro); e  

3º Grau: Bisnetos e Bisnetas do Cônjuge ou Companheiro. 

Em linha Colateral  

1º Grau: -  

2º Grau: Cunhados e Cunhadas 

3º Grau: - 

4º Grau: - 


