
 TÍTULO: 
 

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RD N°: 05 

CÓDIGO 

NG-012 

DATA DE EMISSÃO 

26/02/2021 

PÁGINA 

1 de 10 

DATA DE APROVAÇÃO RD 

12/05/2022 
 

CONTROLE DE REVISÕES 

REVISÃO ALTERAÇÕES DATA DA REVISÃO ELABORADO 

    

    

    

    
ELABORADO - O&M CONFERIDO - DEJUR ÁREA RESPONSÁVEL 

NG-012 - Política de Divulgação de Informações.doc   

 

  

Índice: 

1 DO OBJETIVO ............................................................................................................................................ 2 

2 DAS POLÍTICAS ......................................................................................................................................... 2 
2.1 DA LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICÁVEL ............................................................................................... 2 
2.2 DA APLICAÇÃO ....................................................................................................................................... 3 
2.3 DAS SIGLAS ............................................................................................................................................ 3 
2.4 DOS CONCEITOS ................................................................................................................................... 3 
2.5 DOS PRINCÍPIOS .................................................................................................................................... 4 
2.6 DAS DIRETRIZES .................................................................................................................................... 4 

3 DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES .................................................................................................... 5 
3.1 DOS PORTA-VOZES ............................................................................................................................... 5 
3.2 DA TRANSPARÊNCIA ATIVA ................................................................................................................. 6 
3.3 DA COMUNICAÇÃO SOCIAL .................................................................................................................. 9 
3.4 DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES ..................................................................................................... 9 

3.4.1 DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES.................................................................................................. 9 
3.4.2 DO VAZAMENTO DAS INFORMAÇÕES ....................................................................................... 9 

4 DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES ............................................................................................... 9 
4.1 DAS SANÇÕES........................................................................................................................................ 10 

5 DISPOSIÇÕES GERAIS ............................................................................................................................. 10 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TÍTULO: 
 

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RD N°: 05 

CÓDIGO 

NG-012 

DATA DE EMISSÃO 

26/02/2021 

PÁGINA 

2 de 10 

DATA DE APROVAÇÃO RD 

12/05/2022 

 

ELABORADO - O&M CONFERIDO - DEJUR ÁREA RESPONSÁVEL 

NG-012 - Política de Divulgação de Informações.doc     

O Diretor-Presidente da CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, 

no uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve: 

1 DO OBJETIVO 

A presente Política de Divulgação de Informações, elaborada nos termos da legislação em vigor, 

tem como finalidade esclarecer regras que deverão ser observadas pelo Diretor responsável pela 

Divulgação de Informações e demais Pessoas Vinculadas. 

Esta norma estabelece diretrizes a serem observadas acerca da divulgação de informações 

relativas à Companhia, em conformidade com a NG-003 – Código de Conduta Ética da 

CEAGESP, visando promover a transparência ativa e evitar o uso indevido de informações 

privilegiadas, além de especificar o conteúdo que deve estar à disposição do público, com acesso 

facilitado, por meio dos canais de comunicação oficiais da empresa. 

São objetivos desta Política: 

a) pautar a divulgação de informações com base nas necessidades de usuários internos, 

externos e da sociedade geral, para fins de decisões de natureza econômica, em 

aderência às exigências dos órgãos reguladores e fiscalizadores; 

b) prestar informações corporativas objetivas, confiáveis e tempestivas, com qualidade, 

transparência, veracidade, completude, consistência e equidade, no relacionamento com 

o público geral e formadores de opinião, respeitados os mais altos padrões de 

Governança Corporativa; 

c) divulgar com homogeneidade e simultaneidade fatos ou atos de caráter político- 

administrativo, técnico, negocial ou econômico, capazes de afetar o valor da empresa ou 

influenciar a percepção da sociedade; 

d) garantir acesso às informações de caráter relevante aos permissionários, clientes, 

empregados, à imprensa e à sociedade em geral; 

e) limitar o acesso às informações sobre ato ou fato relevante, ou de natureza estratégica, 

antes da divulgação, aos profissionais diretamente envolvidos com o assunto em pauta, 

até que sua divulgação à sociedade seja oportuna. 

2 DAS POLÍTICAS 

2.1 DA LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICÁVEL 

a) Constituição Federal de 1988: artigo 5º, inciso XXXIII e Artigo 37, § 3º, inciso II; 

b) Lei nº 12.527, de 18/11/2011: regula o acesso às informações previstas no inciso XXXIII 

do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; 

c) Decreto nº 7.724, de 16/05/2012: regulamenta a Lei 12.527, de 18/11/2021; 

d) Lei nº 13.303, de 30/06/2016: dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da 

sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios; 

e) Decreto nº 8.945, de 27/12/2016: regulamenta, no âmbito da União, a Lei nº 13.303, de 

30/06/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 

economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios; 
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f) Lei nº 13.709, de 14/08/2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD);   

g) Resolução CGPAR Nº 5, de 29 de setembro de 2015: dispõe sobre a obrigatoriedade de 

divulgar as informações relevantes em sítio eletrônico oficial atualizado, com acesso fácil 

e organizado, sem prejuízo da aplicação de outras normas. 

2.2 DA APLICAÇÃO 

1. Esta norma se aplica a todas as Pessoas Vinculadas (diretores, conselheiros, gerentes e 

funcionários da Companhia que possam, em razão de seu cargo ou função, ter acesso às 

informações relevantes, além de outros que a Companhia considere necessário ou 

conveniente). 

2.3 DAS SIGLAS 

a) CODCO – Coordenadoria de Comunicação e Marketing; 

b) SEST – Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais; 

c) SIC – Serviço de Informação ao Cidadão. 

2.4 DOS CONCEITOS 

Para efeitos desta Política entende-se por: 

a) agente público: pessoa que exerce, com ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 

designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 

emprego ou função pública, ainda que transitoriamente; 

b) alta administração: pessoa ou grupo de pessoas que dirige e controla uma organização 

no mais alto nível, ficando restrito esse conceito aos membros dos Conselhos e da 

Diretoria Executiva; 

c) canais oficiais: são os meios utilizados pela empresa para se relacionar com seus 

stakeholders, compondo um conjunto de mídias formalmente geridas pela área de 

Comunicação Social da empresa; 

d) dados pessoais: informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável; 

e) informação relevante: qualquer deliberação de órgão colegiado da Companhia, ou 

qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou 

econômico, capaz de afetar a percepção de valor da Ceagesp ou influenciar a percepção 

da sociedade, a estrutura de governança, o planejamento estratégico e seus 

desdobramentos, os valores, princípios e código de Ética e Conduta, o programa de 

integridade e a mudança dos níveis de riscos definidos na Matriz de Riscos institucionais; 

f) informação obrigatória: informações previstas em legislação específica ou em Estatuto 

Social, Regimento Interno, Normas, Diretrizes, Manuais e Portarias; 

g) media training: é o processo de treinamento de porta-vozes para prepará-los para uma 

relação direta com os veículos de imprensa em entrevistas e outros tipos de contato com 

a mídia. 

h) pessoa vinculada: membros da Diretoria Executiva, dos Conselhos e de quaisquer outros 

órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária ou 

regimental, Superintendentes, Gerentes, assistentes, empregados, consultores externos, 
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contrapartes de contratos e quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição 

tenha conhecimento de informações relevantes e/ou obrigatórias; 

i)        porta-voz: membros da Diretoria Executiva, ou, quando autorizados, membro do corpo 

funcional que se pronuncie oficial e publicamente em nome da empresa, conforme 

previsto em normativo específico; 

j)        portal institucional: ambiente virtual adotado pela Ceagesp para suas ações de 

Comunicação Institucional. 

k) Stakeholders: termo utilizado em diversas áreas como gestão de projetos, comunicação 

social (Relações Públicas), administração e arquitetura de software, referente às partes 

interessadas que devem estar de acordo com as práticas de governança corporativa 

executadas pela empresa. 

2.5 DOS PRINCÍPIOS 

A divulgação de informações no âmbito da Ceagesp será orientada pelos valores da empresa, 

destacados em seu Planejamento Estratégico, bem como pelos seguintes princípios: 

a) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 

b) transparência ativa e simetria de informação; 

c) confiabilidade das informações oficiais prestadas pela Ceagesp. 

2.6 DAS DIRETRIZES 

A divulgação de informações será orientada pelas diretrizes abaixo: 

a) o conteúdo de discursos e declarações deve ser emitido à sociedade de forma uniforme e 

com foco nos interesses da Companhia, prezando pela transparência e veracidade das 

informações prestadas; 

b) a comunicação de informações relevantes pelas Pessoas Vinculadas deve ser conduzida 

com a orientação e intermediação da Coordenadoria de Comunicação e Marketing – 

CODCO da Companhia, a fim de identificar o assunto e a conveniência da prestação de 

informações; 

c) os gestores lotados nas unidades regionais deverão se reportar à área de Comunicação 

Social, nos casos previstos na Política de Porta Vozes; 

d) a gestão de crise de comunicação deve ser feita sob coordenação da CODCO, que 

manterá a Diretoria Executiva informada e orientada sobre a situação, auxiliando-a na 

tomada de decisões visando mitigar riscos e minimizar os efeitos da crise; 

e) a CEAGESP não se negará a prestar informações de interesse público, fornecendo, por 

meio de canal adequado, respostas, com rapidez e presteza, às solicitações regularmente 

realizadas, respeitados os casos de sigilo; 

f) a CEAGESP somente se manifestará oficialmente através de notas ou falas dos porta-

vozes autorizados, que serão divulgadas nos meios adequados a cada caso, conforme 

definido pela CODCO. 
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3 DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

3.1 DOS PORTA-VOZES 

A Política de Porta Vozes da CEAGESP está disciplinada no normativo NG-013, que dentre 

outras competências estabelece: 

1. Compete privativamente ao porta-voz falar em nome da CEAGESP ao público em geral.  

2. Fica atribuída aos membros da Diretoria Executiva a função de porta-voz quando a 

matéria tiver referência a assuntos estratégicos, demandas de veículos de comunicação 

de grande representatividade no Estado e mídias nacionais. Nos Entrepostos e Armazéns 

do interior e da capital, fica atribuída a função de porta-voz aos gerentes, no âmbito de 

suas unidades e nos assuntos regionais, nos limites de suas competências legais. Os 

porta-vozes deverão atuar observadas as seguintes competências: 

a) Diretor-presidente: assuntos estratégicos da empresa, políticas corporativas, 

grandes iniciativas em andamento, entrevistas para veículos de circulação ou 

alcance nacional e temas que sejam transversais às várias áreas da empresa;  

b) Diretores: demandas que envolvam temas relacionados ao campo de gestão da 

Diretoria;  

c) Coordenadores: demandas que envolvam temas relacionados a sua área de gestão;  

d) Gerentes: demandas que envolvam temas relacionados ao campo de gestão da 

Gerência, desde que no âmbito do setor/local ao qual está vinculado.  

3. Fica atribuída ao Diretor-presidente a competência para autorizar empregados para 

exercer a função de porta-voz, especificando os limites de sua atuação. 

4. É vedado ao empregado designado delegar a função de porta-voz que lhe for atribuída. 

5. Compete à CODCO planejar, organizar e controlar as estratégias concernentes à 

prestação de informação pelos porta-vozes da Companhia. 

6. Nas situações de crise, que acarretem risco aos resultados, à imagem e à reputação da 

CEAGESP, somente o Diretor-presidente e os demais Diretores poderão exercer a função 

de porta-vozes da Companhia. 

7. O Diretor-presidente poderá designar empregados da empresa para exercer a função de 

porta-voz nas situações de que trata o item acima, especificando os limites de sua 

atuação. 

8. As informações prestadas pelos porta-vozes deverão estar alinhadas com as estratégias e 

as atuações da empresa, não sendo admitida a emissão de opinião pessoal de qualquer 

natureza que esteja em desacordo com as Políticas da CEAGESP. 

9. Os porta-vozes deverão se reportar à CODCO sempre que forem procurados por 

qualquer veículo de comunicação, a fim de identificar o assunto e a conveniência da 

entrevista. Em caso de gestores lotados no interior, estes deverão se reportar à CODCO 

solicitando instruções de procedimentos. 
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10. Antes de falar à Imprensa, o porta-voz receberá da CODCO informações sobre o veículo, 

o repórter, o teor da entrevista e orientações sobre como abordar o assunto em questão. 

Sempre que possível, o porta-voz ou o entrevistado receberá, antecipadamente, as 

perguntas por escrito e estará acompanhado de um representante da CODCO ao 

conceder entrevistas pessoais, exceto nos casos do interior que não é possível a CODCO 

acompanhar presencialmente, mas prestará todo apoio ao porta-voz. 

11. É vedado aos prestadores de serviço e aos estagiários falar em nome da CEAGESP. 

12. Compete à Coordenadoria de Comunicação e Marketing: 

a) promover media training quando necessário e possível;  

b) assessorar os porta-vozes da empresa no que diz respeito ao objeto desta Política;  

c) produzir textos no âmbito da sede, que serão enviados à Imprensa, a partir de 

informações fornecidas pelas áreas técnicas da empresa e aprovadas pelo Diretor-

presidente; 

d) dar aval a todos os artigos assinados, elaborados pelos porta-vozes, para 

adequação do texto às normas da empresa e à linguagem jornalística.  

13. Compete a todos os envolvidos nesta Política contribuir para o seu aperfeiçoamento e 

cumprir as orientações estabelecidas. 

3.2 DA TRANSPARÊNCIA ATIVA 

1. Para efeitos de manutenção da transparência ativa junto à sociedade, serão divulgadas 

obrigatoriamente no portal institucional da CEAGESP, no mínimo, as informações 

constantes na tabela abaixo. 

1.1 A lista a que se refere este item não é exaustiva e não exclui o dever de divulgar 

outras informações que venham a ser previstas em Lei ou normativos internos da 

empresa. 

2. São requisitos mínimos de transparência ativa as informações relevantes, conforme a 

tabela abaixo: 

1. INSTITUCIONAL  

Informação  Base Legal  

1.1  Estrutura organizacional  (Organograma) 

 - Decreto nº 7.724/2012, art. 7º, § 3º, I 

1.2  Competências  

1.3 Base jurídica da estrutura organizacional e das competências 

1.4 Lista dos principais cargos e seus respectivos ocupantes (“Quem é quem”)  

1.5 Telefones, endereços e email de contato dos ocupantes dos principais cargos  

1.6  Agenda de autoridades  
 - Lei nº 12.813/2013, art. art. 11 

 - Resolução da Comissão de Ética 
Pública. 

1.7 Horários de atendimento    - Decreto nº 7.724/2012,  art. 7º, § 3º, I 

1.8 Currículos 
 - Manifestação nº 2/2015 do Conselho de 

Transparência Pública e Combate à 
Corrupção (CTPCC) 
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2. PROGRAMAS E PROJETOS  

Informação  Base Legal  

2.1  Programas,  projetos  e ações  

 - Decreto nº 7.724/2012, art. 7º, § 3º, II  

2.2  Unidade Responsável  

2.3  Principais Metas  

2.4  Indicadores  

2.5  Resultados  

2.6  Carta de Serviços   
 - Decreto n° 9.094/2017  

 - Decreto nº 7.724/2012, art. 7º, § 3º, II  

2.7  Programas que resultem em renúncias de receitas   - Decreto nº 7.724/2012, art. 7º, § 3º, IV  

2.8  Programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT   - Decreto nº 7.724/2012, art. 7º, § 3º, IX 

  

3. PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Informação  Base Legal  

3.1 Instâncias e mecanismos de participação social  
 - Lei nº 12.527/2011, art. 9º, II  
- Decreto nº 8.243/2014, art. 5 

  

4. AUDITORIAS 

Informação  Base Legal  

4.1  Relatórios de gestão  

 - Portaria da CGU 262/2005 
- Instrução Normativa CGU nº 24/2015 

4.2  Relatórios e certificados de auditoria  

4.3 Informações sobre os processos de auditorias anuais de contas  

4.4  Relatório  Anual  de Atividades de Auditoria Interna (RAINT)  

  

5. CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS 

Informação  Base Legal  

5.1 Informações referentes às transferências de recursos públicos realizadas mediante 
convênios, contratos de repasse e termos de cooperação ou instrumentos congêneres.  

 - Decreto nº 7.724/2012, art. 7º, § 3º, III  

  

6. RECEITAS E DESPESAS 

Informação  Base Legal  

6.1 Receitas 

 - Lei Complementar nº 101/200, art. 48, II 
- Decreto nº 7.724/2012, art. 7º,  § 3º, IV 

6.2 Execução orçamentária 

6.3 Execução Financeira  

6.4 Diárias e Passagens  

  

7. LICITAÇÕES E CONTRATOS 
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Informação  Base Legal  

7.1 Licitações  
 - Decreto nº 7.724/2012, art. 7º, § 3º, V  

7.2 Contratos  

  

8. SERVIDORES 

Informação  Base Legal  

8.1 Servidores 
 - Lei nº 13.408/2016, art. 133 

 - Decreto nº 7.724/ 2012, art. 7º, § 3º, VI  
 - Portaria Interministerial nº 233/2012 

8.2 Concursos Públicos  

8.3 Empregados terceirizados 

  

9. INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS 

Informação  Base Legal  

9.1 Rol das informações classificadas nos últimos doze meses.  
 - Decreto nº 7.724/2012, art. 45, I e II 

- Resolução CMRI nº 2/2016 9.2 Rol das informações desclassificadas nos últimos doze meses.  

9.3 Formulário para Pedido de desclassificação e recurso a pedido de desclassificação. 

    

10. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO 

Informação  Base Legal  

10.1 Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)  

 -  Lei nº 12.527/2011, art. 30, III 
 - Decreto nº 7.724/2012, art. 7º, § 3º, VIII 

e art. 45, III e IV 

10.2 Formulário de solicitação de informação em meio físico (papel) 

10.3 Banner para o Sistema Eletrônico do Serviço de nformações ao Cidadão (e-SIC) 

10.4 Relatórios estatísticos de atendimento à LAI  

  

11. PERGUNTAS FREQUENTES 

Informação  Base Legal  

11 Perguntas e respostas frequentes  - Decreto nº 7.724/2012, art. 7º, § 3º, VII  

    

12. DADOS ABERTOS 

Informação  Base Legal  

12.1 Política de dados abertos  
 - Decreto nº 7.724/2012, art. 8º, III a VI e 

VIII  

12.2 Relatórios em diversos formatos eletrônicos  - Decreto nº 8.777/2016 

    

13. FERRAMENTAS E ASPECTOS TECNOLÓGICOS DOS SITES INSTITUCIONAIS 

Informação  Base Legal  

13. Ferramenta de pesquisa    - Lei nº 12.527/2011, art. 8º, § 3º, I  
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3.3 DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 

1. A CODCO será responsável pelas ações de comunicação social da empresa, nos meios 

adequados a cada caso, conforme definido em normativos próprios. 

2. A divulgação de informações sensíveis deverá ser submetida à apreciação da Alta 

Administração. 

3.4 DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

3.4.1 DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES 

1. As Pessoas Vinculadas devem guardar sigilo acerca de Informações Relevantes que 

ainda não tenham sido divulgadas, às quais tenham acesso em razão do cargo, função ou 

posição que ocupam, até que tais informações Relevantes sejam divulgadas ao público, 

bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam. 

2. Mesmo após a sua divulgação ao público, a Informação Relevante deve ser considerada 

como não divulgada até que tenha decorrido tempo razoável para que o público em geral 

tenha recebido e processado a Informação Relevante. 

3. As Pessoas Vinculadas não devem discutir o teor das Informações Relevantes em lugares 

públicos. 

4. Quaisquer violações desta Política de Divulgação verificadas pelas Pessoas Vinculadas 

deverão ser comunicadas imediatamente à Alta Administração. 

5. Deve ser adotado o sigilo necessário no período que antecede a divulgação de 

documentos técnicos ou administrativos de natureza estratégica para empresa ou para o 

governo, de forma a garantir a equidade no tratamento das informações e na 

comunicação com o público. 

3.4.2 DO VAZAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

1. Sempre que a informação relevante, por algum motivo escapar do controle, o Diretor 

Presidente deverá providenciar sua divulgação imediata, bem como adotar as demais 

providências cabíveis. 

2. A gestão de crises de imagem deve ser feita sob coordenação da equipe de Comunicação 

da empresa, que manterá a Diretoria Executiva informada e orientada sobre a situação, 

auxiliando-a na tomada de decisões visando mitigar riscos e minimizar os efeitos sobre o 

valor da Ceagesp. 

4 DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES 

1. Cumpre ao Diretor responsável pela divulgação de informações e às Pessoas Vinculadas 

guardar sigilo sobre informações relevantes a ato ou fato relevante às quais tenham 

acesso privilegiado em razão do cargo, função ou posição que ocupam, até sua 

divulgação ao público em geral, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua 

confiança também o façam, em observância à Norma de Conduta Ética da Companhia, 

que trata, também, sobre o sigilo das informações confidenciais, respondendo 

solidariamente com estes na hipótese de descumprimento. 
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2. Fica definido que o Diretor Presidente seja o responsável por: 

2.1 Atuar como porta-voz da empresa, necessariamente, na comunicação externa com a 

sociedade ou órgãos públicos; 

2.2 Relacionar-se com órgãos reguladores, Ministério supervisor, entidades e imprensa; 

2.3 Zelar para que atos e fatos sejam divulgados de forma clara, precisa e em linguagem 

acessível ao público. 

3. É obrigação da pessoa vinculada informar à área gestora da Política, imediatamente, 

sobre quaisquer atos ou fatos que tenha conhecimento e que possam configurar 

informação relevante. 

4. Informações relevantes somente deverão ser tratadas com aqueles que tenham 

necessidade de conhecê-la, e jamais devem ser discutidas em lugares públicos. 

5. É competência de cada área da Ceagesp monitorar, avaliar e documentar os resultados 

obtidos, sendo competência primária da área de Comunicação e do Serviço de 

Informação ao Cidadão (SIC), com o apoio da área responsável pela gestão documental, 

exigir o seu cumprimento. 

4.1 DAS SANÇÕES 

1. O descumprimento desta Política poderá ensejar punição nos termos do Regulamento de 

Pessoal e do Código de Conduta Ética e Integridade. 

2. A aplicação de sanções no âmbito administrativo não exclui a responsabilização civil ou 

penal, se for o caso, que deverão ser buscadas pela Ceagesp nas instâncias cabíveis, 

para evitar danos e reverter prejuízos eventualmente causados pela inobservância deste 

instrumento. 

5 DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. As dúvidas acerca das disposições da presente Política ou sobre a pertinência de 

divulgação de determinada informação ao público deverão ser dirimidas junto à área de 

Comunicação da Ceagesp que, conforme direcionamento alinhado com a Alta 

Administração, identificará os canais adequados para divulgação. 

2. Esta Política deverá ser revista sempre que necessário, apreciada e subscrita pelo 

Conselho de Administração da Ceagesp. 

3. O tratamento de dados pessoais que derivar do cumprimento deste instrumento, deverá 

acontecer em conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei Nº 

13.709/2018. 

4. Esta Política de Divulgação das Informações entrará em vigor na data de sua aprovação, 

revogando-se todas as disposições em contrário. 

 
 

 
 
 


