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PORTA-VOZES 



POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DE PORTA-VOZES 

Esta política foi aprovada pela Diretoria Executiva da EMAP em 17/09/2020. 

 

Introdução 

A EMAP está publicamente comprometida com suas diretrizes organizacionais, trabalhando para 
ser, até 2022, a empresa referência em gestão portuária no Brasil. Sua missão é consolidar o Itaqui 
como o principal porto do Corredor Centro-Norte do país garantindo excelência logística, 
competitividade, sustentabilidade e inovação, gerando valor para o Maranhão e toda a sociedade.  

 

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

 

Esta Política de Divulgação de Informações, dando concretude ao art. 8º, IV da Lei n. º 13.303, de 
2016, define, assim, as diretrizes sobre o uso, acesso e a divulgação de informações, visando evitar 
o seu uso indevido. 

 

Capítulo I – Do Objetivo 

 

Art.1º. Esta Política tem por objetivo estabelecer parâmetros de tratamento das informações da 
EMAP, com base nas necessidades do seu público e da sociedade em geral, para fins de tomada 
de decisões, além de estipular regras sobre a decretação do sigilo das informações. 

Art. 2º. A divulgação e prestação de informações corporativas dar-se-á sempre de maneira 
fidedigna, com qualidade, transparência, consistência e tempestividade, assegurando, ainda, o 
alcance de informações pela sociedade de um modo geral equanimemente, mesmo em situações 
de crise. 

 

Capítulo II – Das Definições 

 

Art. 3º. Para os fins desta Política, são adotados os seguintes conceitos e definições: 

I - Alta Administração:  pessoa ou grupo de pessoas que dirige e controla uma organização no 
mais alto nível, ficando, no âmbito da EMAP, restrito esse conceito aos membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria Executiva; 

II – Informação Importante: qualquer informação advinda da alta direção da empresa e dos seus 
respectivos conselhos, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, 
negocial ou econômico-financeiro, que possa influenciar de maneira considerável no mercado em 
que atua a EMAP. 

III – Informação Sigilosa: considera-se sigilosa, segundo a Lei Estadual n.º 10.217, de 2015, 
aquela informação submetida temporariamente a restrição de acesso público em razão de sua 
imprescindibilidade para a segurança da EMAP, dos seus negócios, da sociedade em geral e do 
Estado do Maranhão. 

IV - Informação Privilegiada: é toda a informação produzida internamente na EMAP (como seus 
projetos, planejamentos, estratégias comerciais, de desenvolvimento, de manutenção, de alianças, 
de marketing, serviços e outras) e não pública que, se divulgada, pode influenciar as decisões de 
um investidor, cliente, fornecedor, entre outros, afetando ou não a sua imagem; 

V – Informação Restrita: admite-se como restrita a informação aquela que seja acessível somente 



pelo grupo de usuários envolvidos com o assunto, sem perder sua característica de informação 
pública, acessível à sociedade em geral pelos canais de acesso à informação. 

VI - Parte Relacionada/Stakeholders: pessoas físicas ou jurídicas ou ainda entidades com as 
quais a EMAP tenha relacionamento. São elas: 

 

 

VII – Site: endereço eletrônico adotado pela EMAP para divulgação de informações oficiais 
(www.portodoitaqui.ma.gov.br);  

VIII -  Evento de Compliance: toda e qualquer conduta que importe em suborno, fraude interna 
e/ou em processos de licitação, corrupção, concorrência desleal, conflito de interesses, informação 
privilegiada, violação ao Código de Conduta ou demais políticas. 

IX – Porta-Vozes: pessoas designadas a falar em nome da EMAP, representando-a e divulgando 
informações importantes em seu nome. 

 

Capítulo III – Das Diretrizes 

 

Art. 4º. Constituem diretrizes desta Política: 

I - Conduzir a empresa em conformidade com os valores da Administração Pública, em especial da 
publicidade e da transparência e, ainda, em atendimento aos princípios gerais estabelecidos, nas 
disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como no Código de Conduta e na Política de 
Integridade e demais normas disciplinares da EMAP;  

II - Divulgar as informações de interesse público, independente de solicitações, de forma 
transparente, precisa e oportuna, colocando-as através de ferramentas à disposição da sociedade 
em geral, para que lhes seja assegurado o indispensável tratamento equitativo. 

III – Garantir relacionamento uniforme e transparente entre a EMAP, seus stakeholders e com os 
meios de comunicação.  

IV – Assegurar que a divulgação de informações a respeito da situação patrimonial e financeira da 
EMAP seja correta, completa, contínua e desenvolvida por pessoas autorizadas a prestar 



informações dessa natureza, em conformidade com suas atribuições funcionais. 

 

Capítulo IV – Das Regras sobre Divulgação e Acesso à Informações e Decretação de Sigilo 

 

Art. 5º. A divulgação de informações, também entendida como transparência ativa, é regra e deverá 
ser realizada nos termos desta Política e, conforme as leis vigentes, ao público em geral de maneira 
ampla. 

§1º - As informações importantes deverão ser divulgadas, independente de requerimento, em seu 
site oficial e, uma vez que afete o interesse público, coletivo, em outros meios de divulgação. 

§2º - A divulgação prevista neste artigo não exclui a obrigatoriedade de publicação de outras 
informações, definida em normas vigentes e, em especial, nas Leis de Acesso à Informação 
Estadual e Federal. 

Art. 6º. Fica atribuída ao Presidente a função de Porta-Voz da EMAP, obedecidas as competências 
institucionais definidas em Estatuto. 

§1º. Poderá o Presidente designar outro empregado para atuar como Porta-Voz, devendo 
estabelecer os limites de sua atuação. 

§2º. É terminantemente proibida a subdelegação da função de Porta-voz por aquele que tenha sido 
indicado pelo Presidente para atuar em nome da EMAP. 

 

Seção I – Do Acesso à Informação 

 

Art. 7º. Para concretização da transparência passiva, caberá à Ouvidoria da EMAP a gestão do 
Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão – e-SIC, através do qual os interessados em obter 
informações poderão as solicitar através de requerimento próprio, obedecidos os prazos e trâmites 
previstos no item 2.4 do Código de Conduta da EMAP. 

§1º. Em se tratando de solicitação relacionada a risco de compliance, ou ainda, em caso de 
denúncia de evento de compliance, a solicitação deverá ser dirigida à Gerência de Compliance, que 
adotará as providências necessárias. 

§2º. Caso as denúncias ou solicitações referidas no §1º sejam feitas à Ouvidoria, esta deverá 
encaminhar à Gerência de Compliance para o tratamento adequado. Nestes casos, a resposta a 
ser enviada à Ouvidoria será restrita à abertura de protocolo ou não, em respeito ao sigilo das 
investigações de eventos de compliance, remetendo-se, ao final, informação sobre a conclusão do 
procedimento. 

Art. 8º. O acesso à informação será realizado de maneira gratuita, ressalvadas as hipóteses em 
que a importe na reprodução de documentos pela EMAP e observadas as regras sobre isenção de 
custos, conforme disposição do art. 9º, caput e parágrafos, da Lei Estadual de Acesso à Informação. 

Parágrafo Único: Na impossibilidade de realização de cópias pela EMAP, o solicitante poderá 
retirá-las, desde que acompanhado por empregado da Empresa e que não gere prejuízo à 
integridade da documentação. 

 

Subseção I – Das Informações sobre Licitações e Contratos 

 

Art. 9º. As informações relativas a licitações e contratos, inclusive quando referentes a bases de 
preços, serão divulgadas para conhecimento público no site da EMAP, na aba Transparência, e 
devem se manter atualizadas. 

§1º. A empresa deverá, ainda, disponibilizar por meio eletrônico, informação completa, 
mensalmente atualizada, sobre a execução de seus contratos e de seu orçamento, bem como a 



relação de empresas sancionadas em virtude de descumprimento total ou parcial do contrato, 
admitindo-se retardo de até 2 (dois) meses na divulgação das informações. 

§2º. A concessão de informações sobre licitações em curso e sobre processo de credenciamento 
de empresas serão fornecidas conforme definido no Regulamento de Licitações e Contratos da 
Empresa Maranhense de Administração Portuária e no Procedimento EMAP-PC-57, sobre o 
credenciamento e cadastramento de empresas para prestação de serviços no Porto do Itaqui, 
disponível em www.portodoitaqui.com.br. 

 

Subseção II – Das Informações sobre Demonstrações Contábeis e Financeiras 

 

Art. 10. As demonstrações contábeis auditadas da empresa serão disponibilizadas no site oficial da 
EMAP semestralmente, conforme definido no Art. 8º, §2º do seu Estatuto, inclusive em formato 
eletrônico editável. 

Parágrafo Único: Deverão ser publicadas, ainda, conforme determina a Lei 13.303, de 2016, notas 
explicativas, pormenorizando e contextualizando as informações mais relevantes acerca do 
conteúdo das demonstrações financeiras, quando relacionadas aos fins de interesse coletivo ou de 
segurança nacional ligados à EMAP. 

 

Subseção III – Do Acesso a Imagens no Porto do Itaqui 

 

Art. 11. As imagens geradas pelas câmeras de segurança da EMAP ficarão sob a gestão e guarda 
da Gerência de Segurança Portuária – GESEP, por um prazo de 90 (noventa) dias. 

§1º. As solicitações de acesso às imagens serão formuladas pelo canal da Ouvidoria, quando se 
tratar de público externo, e a partir de formulário próprio e diretamente à GESEP, quando feita pelo 
público interno. 

§2º. Quando realizada através da Ouvidoria, caberá a esta o encaminhamento à GESEP, que se 
manifestará sobre a possibilidade de liberação das imagens e responderá dentro do prazo previsto 
no item 2.4 do Código de Conduta da EMAP. Em se tratando de pedido realizado pelo público 
interno, responderá em tempo hábil ao setor solicitante. 

§3º. As imagens poderão ser classificadas como sigilosas se envolverem áreas ou operações de 
segurança ou estratégicas da EMAP ou de seus clientes, devendo, para tanto, seguir as regras 
constantes na Lei Estadual de Acesso à Informação, Política de Segurança da Informação da EMAP 
e demais políticas técnicas e procedimentos. 

 

Subseção IV – Das Informações para Pesquisas Acadêmicas 

 

Art. 12. As solicitações com finalidade acadêmica, seja para realização de pesquisa ou mero acesso 
a informações, deverão ser feitas através dos canais da Ouvidoria da EMAP, apresentando ofício 
da Instituição de Ensino à qual o pesquisador esteja vinculado, com as seguintes informações: 

I – Identificação da Instituição com nome, CNPJ e endereço; 

II – Indicação do pesquisador ou do grupo de pesquisadores interessados em realizar a pesquisa 
ou ter acesso à informação; 

III – Assinatura do Coordenador do Curso ao qual o pesquisador ou grupo esteja vinculado ou 
outra pessoa que responda pela Instituição. 

Art. 13. Em se tratando de empregado da EMAP que venha a realizar pesquisa ou estudo com base 
em dados que tenha acesso em razão do exercício de suas funções, este deverá solicitar 
autorização para ao seu gestor imediato, a quem caberá a avaliação e deliberação sobre o pedido. 



§1º. Uma vez permitido o uso da informação pelo empregado, o Gestor deverá comunicar à 
Ouvidoria, pelo e-mail ouvidoria@emap.ma.gov.br, para fins de conhecimento e controle do seu 
uso. 

§2º. Caso a pesquisa seja desenvolvida por empregado da EMAP com dados já publicados pela 
empresa, assim entendidos aqueles já divulgados oficialmente, não será necessária a autorização, 
bastando a mera comunicação ao Gestor imediato, a quem caberá a comunicação à Ouvidoria, pelo 
e-mail ouvidoria@emap.ma.gov.br. 

 

Seção IV – Do Sigilo e sua Decretação 

 

Art. 14. Como regra todas as informações da EMAP serão públicas, e assim categorizadas, 
podendo, no entanto, em razão da sua natureza estratégica, comercial ou industrial, sofrerem 
classificação como restrita ou sigilosa, conforme a Lei Estadual de Acesso à Informação. 

Art. 15. Quando classificada em sigilosa, a informação poderá ser ainda: 

I - Reservada: quando o prazo máximo de restrição ao acesso for de 05 (cinco) anos; 

II - Secreta: quando o prazo máximo de restrição ao acesso for de 15 (quinze) anos. 

Parágrafo Único. O prazo não poderá ser prorrogado em nenhuma das hipóteses previstas neste 
parágrafo. 

Art. 16. As informações que sejam protegidas por sigilo bancário, estratégico, comercial, industrial 
ou mesmo por determinação legal serão assim identificadas, respondendo o servidor, 
administrativa, civil e penalmente pelos danos causados à EMAP em razão de eventual divulgação 
indevida. 

Art. 17. A decretação de sigilo na EMAP deverá seguir o disposto na Lei Estadual de Acesso à 
Informação, bem como as diretrizes gerais previstas nesta Política, nas Políticas do Sistema de 
Gestão de Segurança da Informação da EMAP e no procedimento operacional de classificação da 
informação (EMAP-PC-89). 

Art. 18. Uma vez que o sigilo decretado em relação a informação ou documento seja quebrado, 
caberá à Diretoria trazer a público formalmente pelos meios de comunicação oficiais da EMAP. 

 

Capítulo VI – Das Penalidades 

 

Art. 19. Aquele que não cumprir as obrigações e exigências aqui delimitadas fica sujeito a processo 
administrativo, garantido o contraditório e ampla defesa, podendo ser-lhes aplicadas as medidas 
disciplinares previstas no art. 18 do Regulamento de Pessoal da EMAP, sem prejuízo da 
responsabilização nas esferas cível e penal. 

Parágrafo Único: Em se tratando de terceiro que não seja empregado da EMAP, responderá cível 
e penalmente pelos atos praticados e, em se tratando de terceirizado ou preposto de contratada da 
EMAP, poderá ter o contrato rescindido, além de eventual responsabilização cível e criminal. 

 

Capítulo VII – Das Disposições Gerais 

 

Art. 20. Os casos omissos nesta Política serão dirimidos pelo Comitê de Compliance, inclusive em 
se tratando da possibilidade ou não de divulgação de informações, interna ou externamente. 
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