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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 

Estabelecer princípios e diretrizes que norteiem a divulgação de informações relativas à 
Companhia, visando a manutenção da transparência ativa, além de especificar o conteúdo que 
deve estar à disposição do público, com acesso facilitado, por meio dos canais de comunicação 
oficiais da Companhia, com fulcro na exigência do inciso IV, do artigo 8º, da Lei nº 13.303, de 
30/06/2016 - Lei das Estatais - e demais dispositivos, bem como na Lei nº 12.527, de 18/11/2011,  
- Lei de Acesso à Informação - e o Decreto nº 7.724, de 16/05/2012. 

2 DAS POLÍTICAS 

2.1 DA APLICAÇÃO 

Esta Política deve ser compulsoriamente observada pelos membros do Conselho de 
Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, colaboradores da Companhia -
empregados públicos, terceirizados, estagiários, dentre outros, e pelas demais pessoas 
vinculadas à Companhia quanto à divulgação de informações. 

2.2 DAS SIGLAS 

a) CONSAD - Conselho de Administração 
b) CONFIS - Conselho Fiscal 
c) COAUD - Comitê de Auditoria Estatutário 
d) CELEG - Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração 
e) CODIN - Coordenadoria de Auditoria Interna 
f) OUVID - Ouvidoria 
g) PRESD - Presidência 
h) DIOPE - Diretoria Técnica e Operacional 
i) DIAFI - Diretoria Administrativa e Financeira 
j) AI - Assuntos Institucionais 
k) COIRC - Comitê Permanente de Integridade, Riscos e Conformidade 
l) CODCO - Coordenadoria de Comunicação e Marketing 
m) CODGO - Coordenadoria de Governança Corporativa 
n) DEARH - Departamento de Administração de Recursos Humanos 
o) DEFIC - Departamento Financeiro e Contábil 
p) DELCO - Departamento de Licitações, Compras e Contratos 

2.3 DOS PRINCÍPIOS DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

São princípios da divulgação de informações: 

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

b) Transparência ativa e simetria de informações; e 

c) Confiabilidade das informações oficiais prestadas pela CEAGESP. 

2.4 DAS DIRETRIZES 

A divulgação de informações referentes à CEAGESP, por quaisquer dos Conselhos - CONSAD 
e CONFIS - Diretoria Executiva, colaboradores da Companhia - empregados públicos, 
terceirizados, estagiários, dentre outros, ou por partes relacionadas, deve guiar-se pelos valores 
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da Companhia, respeitar os objetivos estratégicos da instituição e orientar-se pelas seguintes 
diretrizes: 

a) O conteúdo de discursos e declarações deve ser emitido à sociedade de forma uniforme e 
com foco sempre no interesse da Companhia, prezando pela transparência e veracidade 
nas informações prestadas; 

b) Todo representante da Companhia deve manter um discurso alinhado com os interesses 
e estratégias da instituição, seja por meio de publicações, entrevistas, respostas a 
demandas de veículos de imprensa, interação com o público final, dentre outros; 

c) A divulgação de informações por meios de comunicação social, bem como todas as 
atividades ligadas à comunicação organizacional da CEAGESP, ou seja, relacionamento 
com a imprensa, comunicação digital - gestão do portal da Companhia e de páginas e 
sites correlatos, manutenção e atuação nos perfis oficiais em mídias sociais, entre outros - 
defesa da marca, ações de promoção institucional, relações públicas, publicidade, 
participação e promoção de eventos institucionais, dentre outros, devem, 
obrigatoriamente, ser conduzidas com a orientação e intermediação da CODCO; 

d) A gestão de crises 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 do canal adequado, respostas, com rapidez e presteza, às solicitações regularmente 
realizadas, de acordo com as especificações da Lei nº 12.527, de 18/11/2011 - Lei de 
Acesso à Informação, respeitados os casos de sigilo; e 

f) A CEAGESP somente se manifestará oficialmente, por meio de notas ou falas dos porta-
vozes autorizados, que serão divulgadas nos meios adequados a cada caso, conforme 
definido pela CODCO. 

2.5 DOS PORTA-VOZES 

1. Os porta-vozes da CEAGESP são membros da Diretoria Executiva, ou do corpo funcional, 
autorizados a falar oficial e publicamente em nome da Companhia. Seus discursos e 
manifestações deverão respeitar o disposto nesta Política, na Política de Transações com 
as Partes Relacionadas à CEAGESP e na Política de Comunicação e Marketing da 
Companhia, de modo a minimizar o risco de contradição entre informações de diversas 
áreas e da Diretoria Executiva. Devem, também, estar alinhados aos valores da 
CEAGESP e a seus objetivos estratégicos. Somente os porta-vozes oficiais estão 
autorizados a falar em nome da Companhia. 

2. Todas as ações e atividades ligadas à comunicação organizacional da CEAGESP são 
competência regimental da CODCO e devem ser conduzidas em observância à Política de 
Comunicação e Marketing da CEAGESP. 
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2.6 DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES 

A CEAGESP seguirá as determinações da Lei nº 12.527, de 18/11/2011 - Lei de Acesso à 
Informação - e de seus Decretos regulamentadores - Decreto nº 7.724, de 16/05/2012, e 
Decreto nº 7.845, de 14/11/2012, no que tange ao sigilo de informações, observando as 
seguintes necessidades: 

1. Adotar medidas para adequar-se às exigências da Lei de Acesso à Informação e seus 
decretos regulamentadores, no que diz respeito à transparência ativa e à transparência 
passiva, além de iniciativas de orientação dos empregados quanto à forma de tratar 
informações sigilosas e quanto à obrigação de divulgação de informações não sigilosas 
de interesse público. 

2. Adotar como restritas ou sigilosas somente as informações previstas em Lei ou aquelas 
devidamente classificadas pela autoridade classificadora da CEAGESP, que será a 
autoridade máxima da Companhia. 

3. Compete à CODGO, em relação ao tratamento e classificação da informação: 

a) Opinar sobre a informação produzida no âmbito da CEAGESP para fins de 
classificação em qualquer grau de sigilo, conforme previsões legais; 

b) Assessorar a autoridade classificadora ou a autoridade hierarquicamente superior 
quanto à desclassificação, reclassificação ou reavaliação de informação classificada 
em qualquer grau de sigilo, conforme previsões legais; 

c) Propor o destino final das informações desclassificadas, indicando os documentos 
para guarda permanente, observado o disposto na Lei n° 8.159, de 08/01/1991; e 

d) Subsidiar a elaboração do rol anual de informações desclassificadas e documentos 
classificados em cada grau de sigilo, a ser disponibilizado no portal da Companhia. 

4. Os documentos classificados oficialmente como restritos ou sigilosos terão sua divulgação 
e tramitação adstrita somente aos agentes formalmente autorizados, sendo vedado seu 
conhecimento por indivíduos não autorizados e a divulgação indevida de seu conteúdo. 

2.7 DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

Define-se como informações relevantes qualquer ato ou fato de caráter político-administrativo, 
técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa 
influenciar de modo ponderável a credibilidade da CEAGESP, cuja divulgação deverá observar 
a seção 2.6 - Sigilo das Informações. 
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2.8 DA TRANSPARÊNCIA ATIVA 

1. Para efeitos de manutenção da transparência ativa junto à sociedade, serão divulgadas, 
obrigatoriamente, no portal da CEAGESP, no mínimo as seguintes informações, de 
acordo com o tipo de conteúdo: 

a) Informações gerais sobre a Companhia e seu funcionamento: 

Informação / Conteúdo / Documentação 
Periodicidade mínima 

de atualização 

Área 

responsável 

pela informação 

Registro das competências e estrutura 
organizacional 

Sempre que houver 
alteração/atualização 

CODGO 

Endereços, e-mails e telefones das respectivas 
unidades e horários de atendimento ao público 

Sempre que houver 
alteração/atualização 

CODCO 

Telefones e e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos 

Sempre que houver 
alteração/atualização 

CODCO e 
DEARH 

Agenda das autoridades e ocupantes de cargos 
da diretoria 

Semanalmente e/ou 
sempre que houver 
alteração/atualização 

PRESD, DIOPE 
e DIAFI 

Normas internas 
Sempre que houver 
alteração/atualização 

CODGO 

Informações técnicas de cunho orientativo 
Sempre que houver 
alteração/atualização 

Todas as áreas 
da CEAGESP 

Principais cargos e seus ocupantes, incluindo 
currículo profissional resumido 

Sempre que houver 
alteração/atualização 

DEARH 

Composição do CONSAD e CONFIS 
Sempre que houver 
alteração/atualização 

PRESD/AI 

Legislação aplicável ao órgão - ato ou lei de 
criação, estatuto social e outras legislações 
pertinentes 

Sempre que houver 
alteração/atualização 

CODGO 

Missão, princípios e valores da instituição 
Sempre que houver 
alteração/atualização 

PRESD, DIOPE 
e DIAFI 

Composição do capital social 
Sempre que houver 
alteração/atualização 

DEFIC 

Relatório anual da administração Anualmente 
PRESD, DIOPE 
e DIAFI 

Balanço patrimonial Anualmente DEFIC 

Comunicados ao mercado 
Sempre que houver novo 
comunicado 

CODCO 

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança 
Corporativa 

Anualmente CODGO 

Política de Transações com Partes 
Relacionadas, que deverá ser revista, no 
mínimo, anualmente e aprovada pelo CONSAD 

Sempre que houver 
alteração/atualização 

Grupo de 
Trabalho -
Portaria nº 
047/2019 
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b) Gestão de Pessoas: 

Informação / Conteúdo / Documentação 
Periodicidade mínima 

de atualização 

Área 

responsável 

pela informação 

Remuneração recebida por empregado 
incluindo auxílios, ajudas de custo, jetons e 
quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem 
como proventos de aposentadoria e pensões 
daqueles  que estiverem na ativa, de maneira 
individualizada 

Mensalmente - 05 dias 
após o fechamento da 
folha de pagamento 

DEARH 

Descrição da composição e da remuneração 
dos administradores e conselheiros fiscais 

Mensalmente - 05 dias 
após o fechamento da 
folha de pagamento 

DEARH 

Quadro de pessoal por níveis - quantitativo de 
cargos ocupados e vagos - efetivos e 
comissionados 

Mensalmente - 05 dias 
após o fechamento da 
folha de pagamento 

DEARH 

Tabela salarial por níveis - cargos efetivos e 
comissionados 

Mensalmente - 05 dias 
após o fechamento da 
folha de pagamento 

DEARH 

Lista de terceirizados, estagiários e aprendizes 
Sempre que houver 
alteração/atualização 

DEARH 

Relação de funcionários e membros que 
participam de Conselhos 

Sempre que houver 
alteração/atualização 

DEARH  

Editais na íntegra de concursos para 
provimento de cargos 

Sempre que houver 
alteração/atualização 

DEARH  

Acordos coletivos de trabalho, dissídios 
coletivos 

Sempre que houver 
alteração/atualização 

DEARH 

 

c) Ética, Conduta e Integridade: 

Informação / Conteúdo / Documentação 
Periodicidade mínima 

de atualização 

Área 

responsável 

pela informação 

Código de Conduta Ética e Integridade 
Sempre que houver 
alteração/atualização 

Comissão de 
Ética 
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d) Orçamento, Finanças e Contabilidade: 

Informação / Conteúdo / Documentação 
Periodicidade mínima 

de atualização 

Área 

responsável 

pela informação 

Registros de quaisquer repasses ou 
transferências de recursos financeiros 

Mensalmente DEFIC 

Previsão de receita dos últimos 6 meses Mensalmente DEFIC 

Registros das despesas e execução 
orçamentária e financeira detalhada 

Mensalmente DEFIC 

Demonstrações financeiras trimestrais e 
divulgação, em nota explicativa às 
demonstrações financeiras, dos dados 
operacionais e financeiros das atividades 
relacionadas à consecução dos fins de 
interesse coletivo da CEAGESP 

Trimestralmente DEFIC 

Demonstrações contábeis auditadas Trimestralmente DEFIC 

Diárias e passagens Mensalmente DEFIC 

 
e) Licitações e Contratos: 

Informação / Conteúdo / Documentação 
Periodicidade mínima 

de atualização 

Área 

responsável 

pela informação 

Informações concernentes a procedimentos 
licitatórios, inclusive os respectivos editais e 
resultados 

Sempre que houver 
nova licitação 

DELCO 

Informações de contratos celebrados, inclusive 
os respectivos contratos - licitação, dispensa e 
inexibilidade 

Mensalmente DELCO 

Atas de registro de preço Mensalmente DELCO 

Compras direta Mensalmente DELCO 

Relação de empresas declaradas suspensas do 
direito de participar em licitação ou impedidas 
de contratar 

Sempre que houver 
alteração/atualização 

DELCO 

Regulamento de licitações e contratos 
Sempre que houver 
alteração/atualização 

DELCO 

 
f) Execução de Programas, Ações, Projetos e Obras 

Informação / Conteúdo / Documentação 
Periodicidade mínima 

de atualização 

Área 

responsável pela 

informação 

Dados gerais para o acompanhamento de 
programas, ações, projetos e obras - indicação 
da unidade responsável, principais metas e 
resultados e, quando existentes, indicadores de 
resultado e impacto 

Mensalmente, enquanto 
o programa, ação, 
projeto ou obra estiver 
em execução 

Todas as áreas 
da CEAGESP 

Planejamento estratégico 

Conforme vigência, 
alteração e atualização 
dos resultados/metas 
alcançadas 

COIRC 
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g) Auditoria: 

Informação / Conteúdo / Documentação 
Periodicidade mínima 

de atualização 

Área 

responsável 

pela informação 

Relatórios Anuais de Atividades de Auditoria 
Interna - RAINT 

Anualmente CODIN 

Prestações de contas do TCU - instauração e 
andamento 

Sempre que instaurar 
novo processo - anual 

CODIN 

Relato integrado, relatório do órgão de controle 
interno, certificado de auditoria, parecer do 
órgão de controle interno e do Ministro de 
Estado 

Anualmente 
CODIN e Grupo 
Instituído por 
Portaria 

Atas das reuniões do COAUD 
Sempre que houver 
nova ata 

COAUD 

Relatório integrado ou de sustentabilidade - 
Prestação de Contas Anual 

Anualmente 
Grupo Instituído 
por Portaria 

 
h) Acesso à Informação: 

Informação / Conteúdo / Documentação 
Periodicidade mínima 

de atualização 

Área 

responsável 

pela informação 

Respostas a perguntas mais frequentes da 
sociedade 

Anualmente CODCO 

Relatório estatístico contendo a quantidade de 
pedidos de informação recebidos, atendidos e 
indeferidos, bem como informações genéricas 
sobre os solicitantes 

Trimestralmente OUVID 

Banner na página principal para acesso a 
informações de interesse público 

Sempre que houver 
alteração/atualização 

CODCO 

Barra de identidade do Governo Federal 
Sempre que houver 
alteração 

CODCO 

Carta de Serviços ao Cidadão 
Sempre que houver 
alteração/atualização 

CODGO 

Atas de Assembleias Gerais e das reuniões do 
CONSAD e CONFIS 

Sempre que houver nova 
ata 

PRESD/AI 

Atas das reuniões do CELEG 
Sempre que houver nova 
ata 

CELEG 

Contato da autoridade de monitoramento, 
designada nos termos do art. 40 da Lei nº 
12.527, de 18/11/2011, e telefone e correio 
eletrônico do Serviço de Informações ao 
Cidadão - SIC 

Sempre que houver 
alteração/atualização 

CODGO 

 
2. A lista acima apresentada não é exaustiva e não exclui o dever de divulgar outras 

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

2.9 DA IMPLEMENTAÇÃO, DO ACOMPANHAMENTO E DA REVISAO 

1. É competência da CODGO, a partir da aprovação desta Política, monitorar, avaliar, 
documentar os resultados obtidos, com o apoio da CODCO e exigir o seu cumprimento. 
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2. Os responsáveis pelas áreas da Companhia, deverão estar cientes das responsabilidades 
pelas   informações prestadas conforme determinações da Lei nº 12.527, de 10/11/2011 - 
Lei de Acesso à Informação e seus Decretos regulamentadores - Decreto nº 7.724, de 
16/05/2012 e Decreto nº 7.845, de 14/11/2012, subscrevendo o Anexo 4.1. 

3. As áreas detentoras das informações pertinentes à Política de Divulgação de 
Informações, deverão indicar o responsável pelo compilamento das informações solicitas, 
bem como pelo encaminhamento dos arquivos para disponibilizá-los no portal da 
Companhia, subscrevendo o Anexo 4.2. 

4. As informações que serão publicadas no Portal da CEAGESP, endereço 
www.ceagesp.gov.br, deverão ser encaminhadas à CODGO, pelas áreas da Companhia 
e, após verificação e validação, serão encaminhadas à CODCO para inserção no Portal. 

5. Com o objetivo de assegurar a transparência e o tratamento adequado das informações 
geradas no âmbito da CEAGESP, esta Política deverá ser revista sempre que necessário 
e apreciada junto à Diretoria Executiva da Companhia, órgão responsável por sua 
aprovação e alteração. 

6. Os responsáveis pela disponibilização das informações no Portal da CEAGESP deverão, 
antes, submetê-las à aprovação dos seus respectivos superiores hierárquicos. 

7. Todas as informações disponibilizadas deverão estar em papel timbrado da CEAGESP, 
de forma padronizada. 

2.10 DA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

As informações divulgadas no Portal da CEAGESP devem ser atualizadas, salvo em situações 
especiais definidas e explicitadas no conteúdo do objeto a ser publicado, com a seguinte 
periodicidade: 

a) Anual, relativamente ao ano civil, para as informações previstas em legislação vigente e 
de natureza qualitativa, ou quando houver alteração relevante; 

b) No mínimo semestral, relativamente às datas-bases de 30 de junho e de 31 de dezembro, 
para as informações relacionadas com as aquisições de bens e serviços efetivadas, 
conforme previsto na legislação; 

c) Trimestral, relativamente às datas-bases de 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 
31 de dezembro para as informações de natureza quantitativa e previstas para 
atualização trimestral na legislação; e 

d) Mensalmente, todas aquelas que não se enquadram nos itens acima. 

3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. O descumprimento dos dispositivos desta Política implicará em apuração de 
responsabilidades e aplicação de sanções nos termos dos normativos internos da 
Companhia.  

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. 

3. Esta Política de Divulgação das Informações entra em vigor na data de sua aprovação, 
revogando-se todas as disposições em contrário. 
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TERMO DE ADESÃO POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
 
 
DADOS PARA CADASTRO  
 
 
NOME: _________________________________________________________________ 

MATRÍCULA nº: ______________________ ÁREA: _____________________________ 

FUNÇÃO/CARGO:  _______________________________________________________ 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 
Declaro neste ato, ter lido a Política de Divulgação de Informações, aprovada pela 

Diretoria Executiva, em sua reunião no ____, de ___/___/____, e manifesto plena ciência 

e concordância com os termos da Política de Divulgação, obrigando-me a cumpri-la 

incondicional e irrestritamente, assim como, contribuir para que as Pessoas Vinculadas, 

conforme as definições, também as cumpram integralmente. 

 
Local, _____ de _________________ de _______. 
 
 
 
_________________________________ 
Assinatura 
 
 
1ª Via – Responsável Oficial pela Políticas de Divulgação de informações da CEAGESP 
2ª Via – Chefe de Departamento/ Coordenadoria/Seção  

 
 
 

OM-P-057 
 
 
 

 
 

 

4 DOS ANEXOS - MODELOS 

4.1 TERMO DE ADESÃO À POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
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RESPONSAVEL OFICIAL PELA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 
 
DADOS PARA CADASTRO  
 
 
NOME: ________________________________________________________________ 

MATRÍCULA nº: __________________________ ÁREA: _________________________ 

FUNÇÃO/CARGO:  _______________________________________________________ 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 
Declaro neste ato, ter ciência de todos os compromissos, responsabilidades e atribuições 

decorrentes da condição de responsável oficial do(a) _______________ (Departamento/ 

Coordenadoria/Seção) pela Política de Divulgação de Informações da CEAGESP. 

Declaro ainda ter lido a Política de Divulgação de Informações, aprovada pela Diretoria 

Executiva, em sua reunião no ____, de ___/___/____, e manifesto plena ciência e 

concordância com os termos da Política de Divulgação, obrigando-me a cumpri-la 

incondicional e irrestritamente, assim como, contribuir para que as Pessoas Vinculadas, 

conforme as definições, também as cumpram integralmente. 

 

Local, _____ de _________________ de _______. 
 
 
 
_________________________________ 
Assinatura 
 
 
1ª Via – Responsável Oficial pela Políticas de Divulgação de informações da CEAGESP 

2ª Via – Responsável indicado pela ÁREA  
OM-P-057 

4.2 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL OFICIAL PELA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES 

 
 


