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Esta política foi aprovada pela Diretoria Executiva da EMAP em 04/09/2018.

Introdução

A EMAP está publicamente comprometida com suas diretrizes organizacionais, 
trabalhando para se tornar empresa pública referência em gestão portuária no Brasil. Sua 
missão é desenvolver a infraestrutura portuária do estado do Maranhão, gerando valor à 
sociedade em toda a sua área de influência.

Nesse sentido vem implementando uma série de políticas e procedimentos para 
adequar e monitorar suas ações alinhando-as às melhores práticas de governança 
corporativa do mercado com o objetivo de aprimorar os processos da empresa para trazer 
mais credibilidade, transparência e eficiência em seus negócios. 

CAPÍTULO I - Objetivo

Art. 1º - A Política de Proteção do Denunciante complementa os princípios descritos no 
Código de Conduta da empresa, fornecendo meios e garantindo a qualquer pessoa o direito 
de reportar com segurança uma suspeita de infração ou desvio. 

CAPÍTULO II - Definições 

Art. 2º - A fim de promover um melhor entendimento e aplicação da presente política, ficam 
assim definidos os termos a seguir;

I - Denunciante – qualquer pessoa, física ou jurídica, que comunique infração ou 
conduta efetiva ou potencial, que possa vir a infringir leis, regras, o Código de 
Conduta da EMAP e outros regulamentos existentes na empresa;

II – Denunciado – todo aquele apontado como alvo da denúncia;

III - Denúncia - comunicação de suspeita ou evidência de ato ilícito cuja solução 
dependa da atuação de órgão de controle interno ou externo;

IV - Infração – ação ou omissão de colaborador ou de pessoa relacionada à EMAP 
que se configure como infração de regras, do Código de Conduta da EMAP e de 
outros regulamentos existentes na empresa, ou ainda condutas não éticas;

V - Retaliação – Ato cometido por colaborador da EMAP ou seus representantes, 
contra o denunciante em reação de uma denúncia apresentada;

VI - Comitê de Compliance – Comitê deliberativo, com linha de reporte direto com o 
Conselho de Administração da EMAP, encarregado de discutir e deliberar sobre 
as questões de Compliance da Empresa. 

VII - Alta administração – é composta pelos membros do Conselho de 
Administração (CONSAD) e Diretoria Executiva (DIREX)
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CAPÍTULO III – Da Proteção ao Denunciante 

Art. 3º - Esta política oferece proteção contra retaliação aos denunciantes relativamente às 
questões que este razoavelmente acredita que são, ou podem dar origem a, infrações 
constituindo-se denúncia. 

Art. 4º - Nenhuma denúncia deve resultar em qualquer retaliação ou ameaça de retaliação 
contra o denunciante. Isto significa que a EMAP, seus diretores, representantes, 
colaboradores e agentes não devem penalizar, oprimir, rebaixar, suspender, ameaçar, 
assediar, redirecionar para tarefa ou localização indesejáveis ou de outra forma discriminar 
qualquer denunciante em resultado de atos lícitos praticados na prestação de informações 
às autoridades da empresa e aos competentes, tais como ANTAQ, SNP, Secretaria de 
Transparência e Controle do Estado do Maranhão, Ministério Público, ou qualquer outro 
agente oficial, conforme permitido por lei ou regulamento aplicável. 

Parágrafo Único - Havendo constatação de ato de retaliação ao denunciante, o mesmo 
deve ser tratado pela EMAP como violação desta política, devendo resultar em abertura 
de processo investigativo e aplicação de medidas disciplinares. Esta proteção estende-
se a qualquer pessoa que preste informações em relação a uma investigação, incluindo 
investigações internas. 

CAPÍTULO IV – Da Confidencialidade

ART. 5º - A EMAP tratará todas as denúncias como confidenciais até à máxima amplitude 
permitida por lei. 

Art. 6º - Na realização de qualquer investigação, a área de Compliance deverá utilizar os 
esforços razoáveis para proteger a confidencialidade do Denunciante e do Denunciado.

Art. 7º Todo denunciante é encorajado a identificar-se quando da apresentação de uma 
denuncia. Entretanto, sempre que permitido por lei, também serão aceitas denuncias feitas 
anonimamente.

Parágrafo Único - Sempre que se tratar de denúncia identificada (não anônima), a área 
de Compliance e/ou Ouvidoria deve acusar a recepção da mesma ao remetente. 

Art. 8º - Qualquer denúncia deve fornecer informações precisas e pertinentes, que detalhe 
minimamente datas, lugares, fatos, pessoas/testemunhas, números e dados, dentre outros, 
de modo a que se consiga deflagrar e conduzir uma investigação. 

Parágrafo Único - Se o denunciante desejar discutir algum ítem pessoalmente deve 
procurar a área de Compliance, ou indicar essa necessidade quando da apresentação 
da denuncia, incluindo um número de telefone ou email para que possa ser contatado.

 CAPÍTULO V – Do Registro e Apuração das Denúncias 

Art. 9º - A apresentação de denúncias no âmbito da EMAP deverá ser feita por meio de um 
dos canais de denuncia mantidos pela empresa

I. Canal de denúncia Ouvidoria 
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a.  Telefone 98 – 3216-6562

b. Email ouvidoria@emap.ma.gov.br 

c. Internet  http://www.emap.ma.gov.br/transparencia/ouvidoria

d. Presencialmente - Endereço: Av. dos Portugueses s/nº, CEP 65085-370 - 
Porto do Itaqui, São Luís, Maranhão, Brasil

II. Canal de denúncia Compliance

a. Telefone: (98) 3216-6588 – 3216-6552

b. E-mail: compliance@emap.ma.gov.br

c. Presencialmente - Endereço: Av. dos Portugueses s/nº, CEP 65085-370 - 
Porto do Itaqui, São Luís, Maranhão, Brasil

Art. 10 - Após receber uma denúncia, a área de Compliance deve registrá-la imediatamente 
em formulário próprio numerado, dando início a um processo administrativo, que deve ser 
mantido em local seguro para proteger a confidencialidade do denunciante. 

Art. 11 – A natureza da denúncia determinará se o tratamento será conduzido pela área de 
Compliance ou pela Ouvidoria, seguindo fluxo de denúncias anexo.

§ 1º - Ao conduzir a investigação, a área de Compliance e/ou Ouvidoria, poderá recorrer 
a consultores jurídicos internos ou externos, contabilidade, recursos humanos, ou outros 
setores da empresa, conforme necessário. 

§ 2º - A área de Compliance e/ou Ouvidoria terá acesso, durante uma investigação, a 
todos os livros e registros da EMAP.

§ 3º - Espera-se dos diretores, representantes, funcionários e agentes da EMAP, 
completa cooperação nas investigações.

§ 4º - A fim de se proteger o Denunciado de eventuais retaliações ou julgamentos 
precipitados, será garantido o sigilo dos dados dos envolvidos durante a investigação.

Art. 12 - Após a conclusão das investigações a área responsável deverá submeter relatório a 
apreciação do Comitê de Compliance.

Art. 13 - O Comitê de Compliance se reunirá, ordinariamente, uma vez por mês e, 
extraordinariamente, sempre que necessário.  

Paragrafo Único - Não obstante o constante no caput deste artigo, a área de Compliance 
poderá convocar extraordinariamente o Comitê de Compliance para informar sobre qualquer 
Denúncia que possa ter consequências imediatas e/ou materiais para a empresa. 
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Art.14 – As deliberação tomadas pelo Comitê de Compliance ensejarão a aplicação de 
medidas disciplinares previstas no Código de Conduta e regulamento disciplinar e/ou 
arquivamento da denúncia.

Art. 15 - As investigações serão realizadas tão depressa quanto possível, tendo em conta a 
natureza e a complexidade da denúncia e as questões nela levantadas. 

CAPÍTULO VI – Disposições Finais

Art. 16 - A área de Compliance deve manter como parte dos registros todas e quaisquer 
Denúncias, relatórios ou preocupações e documentação relacionada, por um período não 
inferior a 5 (cinco) anos a partir do momento em que a denúncia é resolvida e o processo 
arquivado. 

Art. 17 - As diretrizes estabelecidas nesta política devem ser observadas por todos os 
conselheiros, diretores, empregados, colaboradores, além de parceiros comerciais, 
fornecedores, prestadores de serviço, clientes e agentes públicos que se relacionem com a 
EMAP.

Art. 18 - A EMAP dispõe de canais seguros em caso de denúncia, por meio dos quais o 
denunciante de boa-fé pode comunicar qualquer situação que viole os princípios e diretrizes 
dessa política. 

Art. 19 - Como forma de assegurar a adequação contínua das boas práticas de governança, 
esta política deve ser revisada no mínimo anualmente ou sempre que necessário.


