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1. MENSAGEM DA ALTA ADMINISTRAÇÃO 

O Terminal Aéreo de Maringá SBMG S.A. é um Empresa Pública, inovadora, com a 
missão de atuar com excelência no setor aeroportuário, respeitando a legalidade, 
ética, transparência e desenvolvimento sustentável, oferecendo eficiência e 
segurança, garantindo a satisfação de nossos clientes/passageiros e contribuindo 
com o desenvolvimento de Maringá. 

Para tanto, e em respeito às legislações e normas pertinentes à SBMG, é necessário 
a instauração do Programa de Integridade, com normas e regras claras, que devem 
ser comuns à todos, sejam colaboradores, fornecedores, terceirizados ou terceiros 
interessados para com os diversos segmentos da sociedade, para construir 
relacionamentos duradouros, baseados no respeito às necessidades e às 
expectativas da sociedade. 

Esse documento é o pilar do Programa de Integridade, pois nele estão missão, 
princípios, valores, diretrizes e regras comuns à todos os relacionados à SBMG , 
que deverão ser seguidas e respeitadas. O Código de Conduta e Integridade servirá 
como um guia, de fácil acesso e compreensão para conhecimento de 
comportamentos desejados e aceitados dento e fora da organização, zelando pela 
credibilidade e idoneidade da SBMG. 

Quando surgirem dúvidas de qual comportamento tomar diante de uma situação 
relacionada ao cumprimento de normas éticas e de políticas internas, é ao Código 
de Conduta e Integridade que deverão recorrer. Caso a dúvida não seja 
respondida, a Área de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controles Internos, 
representada pelo nosso Chief Compliance Officer, deverá ser acionada para sanar 
essas dúvidas. 

É esperado de todos os colaboradores, fornecedores, terceirizados e relacionados  
à atividade da SBMG que respeitem as normas contidas nesse Código de Ética e 
Integridade, e que reportem ao nosso Canal de Denúncias quando alguma pessoa 
não o respeite, será respeitado o anonimato e todas as denúncias com indícios 
serão investigadas.  

Cultivamos, promovemos e disseminamos elevados padrões de ética e integridade, 
sendo dever de todos disseminar e agir de acordo as diretrizes desde Código, para 
manter um ambiente laboral íntegro, confiável e socialmente responsável .  

A SBMG terá tolerância zero à ilicitudes, fraudes, corrupções ou qualquer 

outra conduta que viole normas e prejudique a confiança do público, garante 
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também um Canal de Denúncias estruturado em nosso site para receber denúncias, 

com garantia de sigilo e não retaliação aos denunciantes de boa-fé. 

 

 

 

__________________________________ 

Fernando José Resende 

Superintendente Terminais Aéreos de Maringá - SBMG S/A 

  



 

Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A – Fevereiro de 2021 – Versão 1.2 
 

5 

 

2. INTRODUÇÃO/ OBJETIVOS 

 
A Lei nº 13.303/2016, que dispõe diretrizes para as Empresas Públicas, 
regulamentada a nível nacional pelo Decreto nº 8.945/2016 e regulamentada em 
Maringá pelo Decreto Municipal 1.435/2018, trouxeram a integridade como um dos 
princípios da governança pública e estabeleceu a obrigatoriedade de Empresas 
Públicas instituírem Programa de Integridade com o objetivo de promover a 
prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção.  
 
Nesse sentido, o Código de Conduta e Integridade serve para o Programa de 
Integridade como o documento base para estabelecer regras aceitas ou não pela 
Companhia, bem como os comportamentos aceitáveis e requeridos por todos ligados 
à SBMG, dentro e fora dela. 
 
A SBMG entende como integridade, comportamentos e ações contínuas com 
conjuntos de princípios morais e padrões éticos, adotados por indivíduos e 
instituições, como enfrentamento à corrupção. 
 
O principal objetivo de um Código de Conduta e Integridade consiste em manter uma 
linha de comportamento uniforme entre todos os integrantes de uma empresa.  
 
A SBMG em sua missão de atuar com excelência no setor aeroportuário, busca, por 
meio deste Código de Conduta e Integridade, reiterar o seu comprometimento com a 
legalidade, ética, transparência e desenvolvimento sustentável, considerando este 
documento como um instrumento importante para atingir nossas metas e resultados.  
 
Os valores, princípios e deveres dispostos neste documento fazem parte do 
compromisso assumido pela Companhia na construção de uma sociedade mais justa, 
igualitária, participativa e democrática, em estrita observância às leis e às melhores 
práticas de mercado, e não admite qualquer ato contrátio à eles ou legislação e 
demais normas da SBMG. 
 
É dever de todos na organização garantir que as diretrizes deste Código sejam 
seguidas de forma efetiva, para que se mantenha uma conduta de alto 
profissionalismo. 
 
Importante destacar que o Código de Conduta e Integridade não irá prever todas as 
hipóteses ou situações que podem ocorrer no dia a dia, mas que servirá como uma 
ferramenta acessível de referência às questões de ordem social, responsabilidade 
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empresarial e de matérias de ética, integridade, legalidade e transparência, de modo 
a orientar a condução das relações profissionais e a tomada de decisões que têm 
implicações éticas e que podem, eventualmente, afetar a sua reputação. 
 
Caso haja dúvidas na tomada de decisões cotidianas na Companhia que possam 
afetar questões éticas, é necessário pedir orientação sobre a conduta a ser seguida 
para a Área de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno. 
 
Esse documento busca incentivar o relacionamento construtivo com todos os seus 
públicos, elevando o nível de confiança e transparência nas relações internas e 
externas, preservando a imagem da Companhia. 
 
Visa assegurar o compromisso de todos na prevenção e no combate a todas as 
formas de fraude, corrupção e prática de atos lesivos a qualquer pessoa ou 
entidade de qualquer esfera, inclusive à administração pública, nacional ou 
estrangeira. 
 
Assim, administradores, conselheiros fiscais, funcionários e demais colaboradores, 
fornecedores e parceiros devem: 
 
• Ler, entender e cumprir este Código, tanto na forma como no conteúdo. A alegação 
de desconhecimento não isentará das exigências dele constantes; 
 
• Seguir a lei em todas as circunstâncias; 
 
• Nunca adotar um comportamento que prejudique a reputação da Companhia; 
 
• Tomar cuidado com situações que podem parecer ambíguas, especialmente ao falar 
ou ouvir expressões como: “Todos fazem isso”, “Talvez só dessa vez”, “Ninguém 
jamais saberá” ou “No final, não fará diferença”. Essas são indicações para parar, 
refletir sobre a situação e procurar orientação; 
  
• Discutir situações controversas com os superiores hierárquicos, Diretoria ou com a 
Área de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno. 
 
• Caso você tenha dúvidas sobre a aplicação do Código de Conduta e Integridade, 
envie um e-mail com a sua consulta para: compliance@aeroportomaringa.com.br . 
 
A reputação e a integridade ética da SBMG são de responsabilidade dos Conselheiros, 
membros da Diretoria e funcionários da SBMG, que devem conhecer, cumprir e 
divulgar este Código. Para tanto, todos devem preencher e assinar o Termo de 
Compromisso e encaminhá-lo ao Área de Conformidade, Gestão de Riscos e de 

mailto:compliance@aeroportomaringa.com.br
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Controle Interno para ser arquivado. 
 

 

3. PÚBLICO A QUE SE DESTINA 

 
O público relacionado a este Código deve observar, cumprir e fazer cumprir seus 
termos e condições, adotando um comportamento ético e responsável e dando 
exemplo de conduta de forma a garantir a sua efetividade. 
 
O Código de Conduta e Integridade da SBMG inspira-se no princípio de que a Ética 
deve prevalecer nos negócios e atos praticados pelo: 
 

▪ Conselho de Administração; 
▪ Conselho Fiscal; 
▪ Diretores; 
▪ Coordenadores;  
▪ Demais funcionários; 
▪ Acionistas 
▪ Fornecedores; 
▪ Parceiros; 
▪ Governo;  
▪ Clientes;  
▪ Aqueles que estejam, direta ou indiretamente relacionados com a SBMG. 

 
Todos tomarão conhecimento do conteúdo deste documento no momento de sua 
vinculação/contratação com a Companhia, bem como terão treinamentos com 
periodicidade mínima anual e se comprometerão a assegurar que suas ações estejam 
alinhadas aos seus princípios e valores. 
 

4. MISSÃO, PRINCÍPIOS E VALORES  
 
 

A SBMG tem como missão oferecer serviços aeroportuários com qualidade, 
eficiência e segurança de forma sustentável e transparente, garantindo a 
satisfação de nossos clientes/passageiros e contribuindo para o desenvolvimento da 
Cidade de Maringá. 
 
O Código de Conduta e Integridade é parte integrante dos Valores da SBMG, os quais 
destacamos: 
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▪ Segurança aeroportuária; 
▪ Ética/Integridade; 
▪ Honestidade; 
▪ Dignidade; 
▪ Respeito; 
▪ Lealdade; 
▪ Eficácia; 
▪ Transparência; 
▪ Sustentabilidade; 
▪ Valorização dos recursos humanos. 

 
Os Princípios que norteam a Companhia e que devem ser observados pelo público 
envolvido com a SBMG, são: 
 

I. Integridade 
 
Agir com honestidade, conduta íntegra e sem qualquer tipo desrespeito perante a 
todos e às leis dos País.  
Exemplo: Segurança aeroportuária, ética, honestidade, dignidade, respeito, lealdade,  
eficácia, transparência, sustentabilidade e valorização dos recursos humanos, são os 
valores maiores que devem orientar a relação da Companhia com a sociedade e seus 
colaboradores. 
 

II. Transparência e Divulgação de Informações 
 
Atuar com transparência e divulgando informações verdadeiras, sejam ou não 
obrigatórias por leis ou regulamentos e que de fato interessem aos seus diferentes 
públicos. 
Exemplo: Toda informação interna veiculada aos funcionários ou externa veiculada 
ao demais público externo devem ser verdadeiras, visando fortalecer a relação de 
respeito e transparência para com o mercado e a sociedade; 
 

III. Valorização dos Recursos Humanos e Valorização da Diversidade 
 
Reconhecer que o êxito da Companhia depende do grau de satisfação de seus 
funcionários e demais colaboradores. A Companhia não admite qualquer forma de 
preconceito ou discriminação. 
Exemplo: As atividades e assuntos particulares dos funcionários são invioláveis, 
desde que as atividades deles não prejudiquem a sua imagem e os interesses 
econômicos e estratégicos da Companhia; 
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IV. Responsabilidade Socioambiental e Solidariedade 
 
Promover o desenvolvimento sustentável, a educação e a consciência ambiental e 
social. Estimular e praticar a Solidariedade, que é o compromisso pelo qual as 
pessoas se obrigam umas às outras e cada uma delas a todas. 
Exemplo: Busca pela competitividade e rentabilidade, sem descuidar da 
responsabilidade social, sendo traduzida pela valorização dos funcionários, dando 
prioridade às questões de saúde, bem estar social, segurança, preservação do meio 
ambiente e pela contribuição ao País com a atividade empresarial explorada; 
 

IV. Responsabilidade Corporativa e Excelência 
 
Zelar por relacionamentos de confiança com seus públicos de interesse, além de 
garantir a viabilidade econômica da Companhia. Garantir o aperfeiçoamento 
contínuo da qualidade dos serviços ofertados e a satisfação dos clientes. 
Exemplo: A Companhia promoverá constantemente práticas de gestão, sempre 
buscando a motivação, satisfação e comprometimento dos funcionários. 
 

V. Comprometimento com o Combate à Fraude e à Corrupção 
 
Respeitar a legislação vigente e combater qualquer tipo de fraude, corrupção e 
prática de atos lesivos a qualquer pessoa ou entidade de qualquer esfera. 
Exemplo: Toda decisão a ser tomada pela Companhia contemplará as premissas de 
justiça, legalidade, competência e honestidade; 

 

 
 

5. CONDUTAS ESPERADAS E REPROVADAS 

 
A seguir exemplifica-se os diversos tipos de relacionamentos mantidos pela SBMG, 
bem como, sua postura Ética e de Conduta com os mesmos: 
 
a) Colaboradores 
 
a.1) Isonomia de tratamento entre SMBG e os funcionários, sem distinção de 
qualquer natureza e ou tipo; 
 
a.2) É proibido ao funcionário ofender ou intimidar seus colegas de trabalho ou 
provocar uma situação que possa levar a um confronto; 
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a.3) Todos os funcionários devem usar o crachá e caso seja obrigatório, uniformes, 
em local visível durante seu horário de trabalho, e enquanto se encontrarem nas 
dependências do aeroporto; 
 
a.4) Zelar pela sua imagem pessoal e da empresa, trajando roupas e acessórios 
adequados para o ambiente de trabalho e se comportando de forma apropriada; 
 
a.5) Não tolerar ameaças ou assédios de qualquer tipo, devendo o sujeito da ação ser 
sempre denunciado à Área de Governança, Riscos, Controles e Ouvidoria, de maneira 
fundamentada, através do Canal de Denúncias ou diretamente; 
  
a.6) Não submeter colega e/ou subordinados a situações de assédio moral 
(entendido como o ato de desqualificar reiteradamente, por meio de palavras, gestos 
ou atitudes, a autoestima, a segurança ou a imagem do funcionário em função ou 
não do vínculo hierárquico); 
 
a.7) Cabe a SBMG garantir aos seus funcionários o direito de conhecer os critérios de 
anuênio (para celetistas) e a sua porcentagem, pelo Acordo Coletivo com o Sindicato 
Nacional dos Empregados em Empresas Administradoras de Aeroportos – SINA, 
celebrado e renovado a cada 2 anos;  
 
a.8) Cabe a SBMG garantir um ambiente de trabalho adequado, visando a segurança, 
higiene, saúde e bem-estar de todos os que atuam em suas dependências;  
 
a.9) A SBMG aceita a existência de relações afetivas ou de parentesco entre 
funcionários, porém as mesmas não poderão ter relação de subordinação direta ou 
indireta ou em processos que haja risco de fraude. Em processos de seleção, deve ser 
documentado se houver relações de parentesco ou afetivas, e a seleção deverá ser 
comprovadamente por razões técnicas, ou seja, ser transparente e íntegra; 
 
a.10) A SBMG respeita o direito dos funcionários na participação da vida política do 
país, mas coíbe o uso de seu cargo ou o nome da empresa nas atividades particulares 
em que participar, dentro das instalações da Companhia ou fora dela; 
 
a.11) Os funcionários são responsáveis e têm o compromisso de conhecer e cumprir 
as leis, normas vigentes aplicáveis às suas atividades, bem como as políticas e 
procedimentos internos da SBMG; 
 
a.12) É proibido ao funcionário usar o seu cargo para pedir favores ou serviços 
pessoais a seus subordinados; 
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a.13) Os colaborares em geral, incluso diretores têm a obrigação de defender os 
interesses da empresa, portanto estão proibidos de aproveitarem, para fins pessoais 
ou de terceiros, as oportunidades que descobrirem por intermédio de informações 
da Companhia, ou de seu cargo, sem o conhecimento e aprovação do Conselho de 
Administração; 
 
a.14) O conflito de interesse entre SBMG, funcionários e terceiros é proibido na 
Companhia (entendido como a situação gerada pelo confronto entre interesses da 
Companhia e privados, que possa comprometer o interesse da SBMG, de maneira 
imprópria); 
 
a.15) Durante o horário de trabalho o funcionário deverá dedicar seu tempo integral 
às atividades de seu cargo; 
 
a.16) Os bens (veículos, computadores, impressoras, móveis, instalações, telefones, 
etc.) da SBMG utilizados pelos funcionários nas atividades diárias no desempenho de 
suas funções, deverão ser usados com responsabilidade, sempre zelando por sua 
integridade material; 
 
a.17) É proibido retirar do local de trabalho documentos ou bens sem a prévia 
autorização do superior hierárquico, mediante justificativa de seu cargo e para o 
interesse da Companhia; 
 
a.18) O malote de documentos e os correios eletrônicos (e-mail) da SBMG serão 
utilizados somente para o tratamento de assuntos de negócios e atividades da 
Companhia, e seus conteúdos são de posse da Companhia, podendo ser vistoriado 
pela mesma. Para maiores informações, acudir à Política de Segurança da Informação 
e Comunicações; 
 
a.19) A utilização pelos funcionários da SBMG e por terceiros de softwares, e-mail, 
rede wi-fi, rede interna, sites e outros recursos eletrônicos deverá obedecer ao 
Regimento Interno da Companhia e à Política de Segurança da Informação e 
Comunicações; 
 
a.20) Os funcionários devem manter o sigilo das informações confidenciais 
disponibilizadas pela Companhia, inclusive aquelas exigidas por Leis ou 
Regulamentos, exceto quando a divulgação for autorizada pela área jurídica; 
 
a.21) É proibido fazer cópias de materiais em papel, meio magnético ou qualquer 
outro meio de documentos que possam conter informações confidenciais da 
empresa, incluindo informações sobre clientes, fornecedores ou qualquer assunto 
que diga respeito às atividades realizadas em sua área;  
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a.22) As senhas dos funcionários para acesso aos sistemas da empresa são de uso 
pessoal e intransferível e, como usuário, o funcionário é responsável exclusivo pelo 
uso indevido desta; 
 
a.23) É proibida a postagem em redes sociais de fotos ou filmagens com conteúdo 
impróprio, realizadas em horário de trabalho ou que exponham ambientes da 
empresa, clientes e outros funcionários, sem a autorização da Área de Governança, 
Riscos, Controles e Ouvidoria da Companhia; 
 
a.24) É terminantemente proibido compartilhar informações confidenciais ou 
comentar assuntos internos da SBMG em redes públicas ou privadas, bem como a 
criação de grupos/páginas em redes sociais ou websites que levem o nome e ou a 
logomarca da SBMG;  
 
a.25) A divulgação de informações da SBMG nas redes sociais é de exclusiva 
competência da Diretoria Executiva e da Área de Governança, Riscos, Controles e 
Ouvidoria. As obrigações de confidencialidade permanecem mesmo após a cessação 
da relação de trabalho; 
 
a.26) São proibidos o uso e o porte de drogas, o consumo de bebidas alcoólicas no 
horário de trabalho e de intervalo e o porte de armas de qualquer espécie dentro da 
Companhia. É proibido o transporte de armas, drogas, animais, crianças e cargas de 
terceiros nos veículos da SBMG, sem a devida autorização da diretoria. Também não 
é permitido comercializar produtos de qualquer natureza nas dependências da 
Companhia, salvo autorizaçao da Diretoria Executiva; 
 
a.27) Qualquer brinde, presente, favor ou entretenimento não podem ter o objetivo 
de suborno, pagamento ou tentativa indevida de exercer influência ou alterar a 
decisão de melhor interesse para a SBMG. Dessa forma, fica proibido o recebimento 
e a concessão de brindes ou presentes em dinheiro ou equivalente, e os brindes ou 
presentes devem sempre passar pela aprovação da Área de Governança, Riscos, 
Controles e Ouvidoria. Sobre patrocínios, as regras da Política de Brindes, Presentes, 
Patrocínios, Publicidade, Viagens e Hospitalidade devem ser respeitadas. 
 
a.28) Em relação à proteção dos dados pessoais e sensíveis que a SBMG detém de 
seus colaboradores, a Companhia se compromete à trata-los com a finalidade 
específica do melhor funcionamento do aeroporto, com integridade e ética, 
resguardando o sigilo e a inviolabilidade dos dados, sempre tendo em consideração 
que os dados pentencem às pessoas, e não à SBMG. Quanto ao prazo para o 
tratamento, a SBMG se resguarda à respeitar os prazos legais e trabalhistas para a 
guarda de documentos após o término do relacionamento com SBMG; 
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a.29) A SBMG respeita toda diversidade, e espera dos colaboradores e terceiros 
interessados da Companhia a conciliação da vida profissional e pessoal, sempre 
respeitando aspectos legais e trabalhistas, com respeito e profissionalismo; 
 
a.30) Todos os relacionados à SBMG, ou que ajam em nome dela têm a obrigação de 
cooperar com eventuais investigações e fiscalizações realizadas por órgãos, entidados 
ou agentes públicos, sempre dizendo e reportando a verdade dos fatos e 
acontecimentos; 
 

a.31)Será considerada uma violação a essa Política e à Política de Viagens, 

hospitalidade, Brindes, Presentes, Patrocínio e Publicidade da SBMG, a entrega, 

oferta, promessa, ou recebimento de Brindes, Presentes, Entretenimento, Viagens 

ou outra hospitalidade, independentemente do valor, quanto o ato possa 

influenciar de maneira inadequada  qualquer decisão comercial que afete a 

Companhia ou que possa resultar em uma Vantagem Indevida para a Companhia, 

seus administradores, colaboradores ou terceiros; 

 
a.32) Sobre recebimento/oferecimento de brindes, será considerado brindes itens 
sem valor comercial ou com valor de mercado de até R$100,00 (cem reais), 
distribuídos ou recebidos a título de cortesia, propaganda ou divulgação habitual e 
que devem conter o logotipo da Companhia ou da pessoa jurídica que concedeu o 
Brinde ao colaborador da Companhia, tais como agendas, calendários, chaveiros, pen 
drives, canetas, camisetas, bonés, etc; 
 
a.33) A oferta, entrega, promessa ou recebimento de um Brinde por um colaborador 
requer aviso ao seu superior hierárquico; 
 
a.34)Nos casos de recebimento, deverá realizar a distribuição dos brindes ao setor, e 
caso o número de brindes não for suficiente para todos, será realizado um sorteio 
pelo gerente da área, mediante a presença de todos, de forma transparente; 
 

a.35) Importante se atentar sobre a frequência de recebimento/oferecimento de 

Brindes ou Presentes, que não pode ser superior a 2 (duas) vezes em um período de 

12 (doze) meses; 

a.36) Presentes são itens que possuam um valor comercial e que ultrapassam o valor 

de mercado de R$100,00, e sempre deverá ser aprovado previamente de forma 

expressa e escrita pelo Comitê de Compliance, através do Formulário para 
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concessão e recebimento de Presentes e Hospitalidades, que está anexo ao final da 

Política de Política de Viagens, hospitalidade, Brindes, Presentes, Patrocínio e 

Publicidade da SBMG; 

 
b) Clientes 
 
b.1) Espera-se de todos que representem a SBMG de alguma maneira, que ofereçam 
um relacionamento duradouro e construtivo aos clientes, com respeito mútuo, ética 
e altos padrões de integridade em todos os aspectos do negócio, tratando-os de 
maneira respeitosa e cordial, sempre procurando aperfeiçoar o relacionamento 
comercial;  
 
b.2) Os que respondam em nome da SBMG têm que zelar para o fornecimento de 
serviço ou produto de qualidade aos clientes da SBMG; 
 
b.3) Os colaboradores não podem divulgar informações estratégicas e de caráter 
sigiloso aos clientes da SBMG; 
 
b.4) A SBMG deverá sempre buscar a exatidão, confiabilidade e clareza nas 
informações prestadas a seus clientes; 
 
 
c) Parceiros Comerciais 
 
c.1) A SBMG nas relações com parceiros comerciais estabelece condições 
competitivas de comércio, orientando seus funcionários a rejeitarem todas as ações 
que possam ser interpretadas como anticompetitivas, monopolistas ou contrárias à 
legislação vigente; 
 
c.2) A SBMG zela pela qualidade de suas parcerias, sempre buscando o atendimento 
das necessidade dos clientes parceiros. 
 
c.3) A SBMG sempre avaliará as relações comerciais, bem como, os riscos das 
mesmas para a sociedade ou para o meio ambiente, podendo até mesmo encerra-las. 
 
d) Fornecedores 
 
d.1) Os fornecedores são considerados fundamentais para as operações da SBMG, 
que só se relaciona com fornecedores idôneos, e o relacionamento com os 
fornecedores deve ser pautado pelo profissionalismo, transparência e respeito; 
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d.2) Os fornecedores devem ser avaliados permanentemente para fins de 
contratação e, no decorrer do tempo a SBMG poderá encerrar uma relação de 
negócio com um fornecedor a qualquer momento, se houve, prejuízo de seus 
interesses ou não observância por parte dos mesmos de questões legais, tributárias, 
de meio ambiente e de saúde e segurança no trabalho; 
 
d.3) Os fornecedores da SBMG devem conhecer sua política de compras e 
contratação e ter atuação compatível com os princípios deste Código de Conduta e 
Integridade da Companhia; Será informado às autoridades sobre as sanções aplicadas 
aos fornecedores, conforme a Lei 13.303/2016, arts 37, 38 e 83. 
 
d.4) A SBMG nas relações contratuais com seus fornecedores impõe o estrito 
respeito aos termos da Constituição Federal, ao Estatuto da Criança e Adolescente, à 
legislação trabalhista e demais leis e normas pertinentes. 
 
e) Entidades de Classe 
 
e.1) Aos funcionários da SBMG é permitida livre associação e participação em 
entidades de classe, tais como sindicatos, entidades profissionais e setoriais. O 
funcionário deve solicitar autorização prévia da Diretoria Executiva para representar 
a Companhia em uma entidade de classe; 
 
e.2) A SBMG reconhece a importância do Sindicato da categoria, como Entidade de 
Classe regularmente constituída, legítima representante da categoria na resolução de 
conflitos de interesse; 
 
e.3) A SBMG mantém com o Sindicato uma relação de respeito e cordialidade quando 
da interação com seus representantes e não pratica qualquer tipo de discriminação 
aos funcionários sindicalizados e não sindicalizados. 
 
f) Administraçao Pública e Governo 
 
f.1) A SBMG atua com total colaboração com organismos normativos e 
governamentais e respeita amplamente a legislação e as normas aplicáveis nas 
relações mantidas, sendo responsabilidade dos administradores e funcionários 
assegurar o seu cumprimento 
 
f.2) Não serão admitidas práticas ilícitas, tais como: suborno, extorsão, favorecimento 
e corrupção, repudiando veementemente toda e qualquer forma de corrupção, 
favorecimento e extorsão em todos os níveis. É estritamente proibida a oferta de 
pagamento em dinheiro ou de qualquer outro benefício pessoal a uma autoridade ou 
servidor público, direta ou indiretamente, seja nas esferas federal, estadual ou 
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municipal; 
 
f.3) Nenhum colaborador, exceto se devidamente autorizado por procuração, pode 
falar em nome da empresa com autoridades públicas de fiscalização; 
 
 
g) A Comunidade e a Sociedade 
 
g.1) É dever da SBMG apoiar ações voltadas para o exercício da cidadania e para o 
desenvolvimento local, regional e nacional e, em especial, contribuindo com ações 
direcionadas à melhoria das condições de vida das comunidades onde diretamente 
atua; 
  
g.2) A Companhia apoia iniciativas que resultem em benefícios e melhoria da 
qualidade de vida dos funcionários e seus familiares;  
 
g.3) A SBMG procura alinhar sua estratégia empresarial com o compromisso de 
contribuir para o desenvolvimento econômico e social das comunidades onde está 
inserida, trabalhar para promover o desenvolvimento local de forma sustentável e 
eficiente; 
 
g.4) A SBMG deve estar perfeitamente integrado à comunidade, de modo a propiciar 
melhorias e soluções logísticas para a integração dos sistemas de transportes, na 
movimentação de passageiros e cargas, participando, assim, do desenvolvimento 
urbano. 
 
h) Os Meios de Comunicação 
   
h.1) Os colaboradores devem manter atitude independente e respeitosa no 
relacionamento com a mídia, conforme a Política de Divulgação de Informações; 
 
h.2) Quando conceder entrevistas, publicar artigos ou utilizar qualquer outra forma 
de manifestação pública de caráter pessoal, preservar e defender os interesses e a 
imagem da Companhia, sempre respeitando a Política de Divulgação de Informações; 
 
h.3) O colaboradores não devem se pronunciar sobre informações estratégicas ou de 
caráter sigiloso, exceto quando expressamente autorizados pelo Diretor da sua área 
de atuação e a Área de Governança, Riscos, Controles e Ouvidoria; 
 
h.4) Prestar informações claras e tempestivas de caráter societário e de fatos 
relevantes aos acionistas da Companhia, à imprensa e ao público em geral, por meio 
de fontes autorizadas, e do contido na Política de Divulgação de Informações.  
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i) Com os Acionistas 
 
i.1) Ser transparentes quanto à política e às diretrizes da Companhia e fiéis no 
fornecimento de informações aos acionistas; 
  
i.2) Procurar atingir níveis crescentes de competitividade e rentabilidade; 
  
i.3) Administrar os negócios da Companhia com independência e boa técnica, visando 
o seu fortalecimento financeiro e zelando pela sua boa imagem e pelo patrimônio 
dos acionistas.  
 
j) Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação 
 
j.1) Todos os recursos de tecnologia da informação da SBMG são propriedade da 
Companhia, incluindo as informações criadas, armazenadas ou transmitidas 
utilizando tais recursos; 
 
j.2) A Companhia se reserva o direito de monitorar equipamentos, sistemas, 
atividades de rede, incluindo, mas não se limitando, aos correios eletrônicos e de 
voz, uso da internet e intranet, e qualquer informação armazenada, respeitadas as 
circunstâncias apropriadas e de acordo com a legislação vigente, podendo cancelar o 
acesso de qualquer usuário aos recursos de TI, conforme Política de Segurança da 
Informação e Comunicações; 
 
j.3) É expressamente vedada a instalação, cópia, venda ou distribuição de softwares 
e seus manuais, sem que exista licença de uso legalmente constituída. 
 
j.4) O correio eletrônico é uma ferramenta de trabalho disponibilizada pela 
Companhia para uso no exercício de suas funções, sendo vedada a utilização com 
propósitos pessoais, devendo ser utilizada com critério e bom senso, pois 
equipamentos de informática e seu conteúdo são mantidos pela Companhia, 
conforme disposto na Política de Segurança da Informação e Comunicações; 
 
j.5) Todos devem ter muito cuidado e atenção com o conteúdo e linguagem utilizados 
nos e-mails, não deixando qualquer dúvida com termos que possam ser 
interpretados de forma ambígua, sempre utilizando uma linguagem profissional e 
respeituosa. 
 

 

6. GESTÃO E APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA E 
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INTEGRIDADE 

 
É compromisso da Companhia revisar e atualizar periodicamente este Código com 
o propósito de mantê-lo aderente aos seus valores organizacionais e à legislação 
vigente. 
 
Os Administradores devem estar comprometidos com a difusão da cultura de 
integridade e a valorização do comportamento ético e moral. 
 

a) Área de Governança, Riscos, Controles e Ouvidoria e seu Comitê de 
Compliance 

 

A elaboração, divulgação, revisão e implantação deste Código, bem como os 
treinamentos periódicos, sendo no mínimo anuais, sobre seu conteúdo são de 
competência da Área de Governança, Riscos, Controles e Ouvidoria e do 
Departamento de Recursos Humanos. 

As denúncias são realizadas no Canal de Denúncias e após registro, classificação e 
análise para verificar se a denúncia apresenta indícios suficientes ou elementos 
mínimos necessários que permitam apuração da veracidade dos fatos, são 
encaminhadas para apuração para o Comitê de Compliance. 
 
O Comitê de Compliance é um órgão formado por 3 membros, pertencente à Área 
de Governança, Riscos, Controles e Ouvidoria, e tem a função de investigar, apurar 
e avaliar as denúncias de supostas violações ao Código.  A eventual sanção proposta 
pelo Comitê de Compliance será encaminhada à Diretoria Executiva, a quem 
compete a sua aplicação. 
 
O Comitê de Compliance será composto por 3 membros fixos, e caso a denúncia 
seja de tecnicidade complexa, será chamado um membro consultivo ou seu 
suplente da SBMG que tenha conhecimento técnico. Toda a composição e 
funcionamento do Comitê de Compliance está descrita na Política de 
Conformidade, sempre respeitando os princípios, o sigilo e normas da 
Companhia, preservando os interesses e imagem da SBMG. 
 
 
 
 
 

b) Conscientização e Treinamento 
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É compromisso da Companhia desenvolver Programa de Conscientização e 
Treinamento do Código de Conduta e Integridade e sobre demais temas 
relacionados às atividades da Companhia, que deverá prover treinamento, 
ministrado com periodicidade mínima anual. 
 
Serão realizados também testes ao final dos treinamentos, a fim de medição e maior 
fixação do conteúdo 
 
Este Código de Conduta e Integridade fará parte dos contratos com fornecedores, 
que deverão cumpri-lo e fazê-lo cumprir, cabendo a estes fornecedores a divulgação 
e o treinamento das pessoas que se relacionem com a SBMG e registrando a sua 
aceitação que poderá ser por via eletrônica ou manual, e encaminhada à Área de 
Governança, Riscos, Controles e Ouvidoria. 
 
O Código de Conduta e Integridade, aprovado pelo Conselho de Administração, 
permanecerá disponível no website da Companhia e no meio físico em locais 
estratégicos da SBMG e deverá ser amplamente divulgado pelos seus meios de 
comunicação a todo o público a que se destina. 
 

c) Termo de Recebimento/Aceitação  
 

Este Código de Conduta e Integridade integra-se às normas internas da Companhia e 
é de cumprimento obrigatório.  
 
Por esse motivo, a entrega de exemplar, impresso ou eletrônico, deverá ser feita com 
assinatura de Termo de Recebimento pelo seu destinatário, registrando sua adesão, 
que deverá ser armazenado pela Área de Governança, Riscos, Controles e Ouvidoria. 
A Companhia deverá estabelecer os procedimentos de distribuição e controle de 
recebimento. 

 

7. CANAL DE DENÚNCIAS  

 
O Canal de Denúncias destina-se ao recebimento de denúncias internas e externas 
relativas ao descumprimento deste Código, das normas internas e de práticas 
abusos ou assédios morais, sexuais, ou discriminatórios, ações ilegais, ações 
contrárias à missão, princípios e valores, atos de corrupção, fraude, irregularidades, 
que prejudiquem o patrimônio, a reputação, o bom ambienta laboral e a imagem da 
Companhia. 
 
O Canal de Denúncias é operado de forma independente e imparcial e todos os 
casos são devidamente registrados, classificados de acordo com a natureza das 
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denúncias, analisados e encaminhados a Área de Governança, Riscos, Controles e 
Ouvidoria para apuração. 
 
A apuração do conteúdo das denúncias deve ser realizada de acordo com a Área de 
Governança, Riscos, Controles e Ouvidoria, e a partir de elementos mínimos 
necessários que permitam apuração da veracidade dos fatos.  
 
Importante que o denunciante evidencie e junte o maior número de informações ou 
provas para que a denúncia possa ser investigada da maneira mais eficiente possível. 
 
O anonimato do denunciante é preservado por prazo indeterminado, porém poderá 
ser objeto de averiguação o denuncismo criminoso, infundado, doloso ou 
fraudulento. 
 
A confidencialidade do processo de investigação e de apuração de responsabilidade 
deverá ser mantida até a decisão administrativa definitiva, e dependendo do caso, 
até depois dela. 
 
O Canal de Denúncias procederá à atualização do andamento da apuração e do 
resultado final da denúncia, que poderá ser acompanhada pelo denunciante, 
através de um número de protocolo e uma chave de acesso, que deverá ser 
guardada pelo denunciante no momento da denúncia. 
 
É dever da Companhia divulgar e incentivar o uso do Canal de Denúncias para o seu 
público interno e externo, para tanto, o Código de Conduta e Integridade estará 
disponível na forma física em locais estratégicos da SBMG, bem como no cabeçalho 
principal de seu website, conforme endereço abaixo: 
 
Website: http://www.aeroportomaringa.com.br/pt/canal-de-denuncia-de-ilicitos 
 

a) Dever de Informar 
 
É dever ético do público a que se destina este Código, denunciar, por  intermédio do 
Canal de Denúncias, qualquer infração a este Código, bem como irregularidades 
e/ou fatos, dados ou situações de que tenham conhecimento e que possam 
prejudicar a Companhia e/ou demais públicos de seu relacionamento. 
 
É dever dos funcionários e demais colaboradores (e do servidor público por 
legislação) denunciar possíveis violações a este Código, por meio do Canal de 
Denúncias. A cumplicidade em um ato ilegal também é passível de punição. 
 

b) Não Retaliação 
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A Companhia não admite atos de retaliação, tais como ameaças, má avaliação, 
perseguição, aplicação de suspensão, desligamento, entre outros, contra a pessoa 
que, de boa-fé, denunciar ou manifestar suspeita a possíveis violações a este Código. 
 
Condutas nesse sentido devem ser imediatamente relatadas e, se constatada a sua 
ocorrência, resultarão na apuração pela Área de Governança, Riscos, Controles e 
Ouvidoria e aplicação de medidas disciplinares contra o agente da retaliação. 

 

8.  SANÇÕES APLICÁVEIS 

 
Em caso de violação do presente Código de Conduta e Integridade, a primeira atitude 
será sempre o diálogo em ambiente que favoreça o esclarecimento e correção, 
desde que evidente a existência de boa-fé. 
 
Havendo indícios ou denúncia de descumprimento deste Código, leis/ normas 
vigentes e aplicáveis à SBMG, por qualquer membro do público a que se destina, 
após a devida análise e comprovação do seu conteúdo pela Área de Governança, 
Riscos, Controles e Ouvidoria, reservado o anonimato, a Companhia deverá tomar 
as medidas legais e internas cabíveis, incluindo ação disciplinar adequada ou até 
mesmo à demissão. 
 
Será obedecido e aplicado o disposto no art. 37, 38 e 83, da Lei 13.303/2016 no que 
se refere à sanções à fornecedores e contratados da Companhia. A título de 
exemplificação, as sanções vão desde advertências e multas, até a suspensão por 
até 2 anos para participação de licitação e impedimento de contratar a entidade 
sancionadora. 
 
Serão passíveis de penalidades e se considerará como justa causa, para fins deste 
Código, além daquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, as seguintes 
condutas, sem prejuízo de sua responsabilização pessoal nas esferas administrativa, 
civil e penal: 
 

i)  A violação do Código de Conduta e Integridade pela prática de infração 
considerada grave em razão da magnitude do desfalque patrimonial ou de 
carga negativa para a reputação da Companhia e da administração pública; 

 
ii) A quebra da confidencialidade do processo de investigação de denúncias 

recebidas por meio do Canal de Denúncias; 
 

iii) A revelação da identidade do denunciante por qualquer meio; 
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iv) A apresentação de denúncia que o denunciante saiba ser falsa. 

 
No caso de fornecedores, parceiros e terceiros que se relacionem comercialmente 
com a Companhia, e que venham a contrariar o disposto neste Código, ações cabíveis 
serão adotadas na forma do contrato, podendo inclusive, acarretar rescisão 
contratual e acionamento legal de reparações por prejuízos sofridos pela Companhia. 
 

 

9. REGISTRO DE VERSÕES 

 
▪ Versão 1.0 – Junho de 2018 – aprovada pelo Conselho de Administração em 29 

de Junho de 2018. 
▪ Versão 1.1 – Janeiro de 2019 – aprovada pelo Conselho de Administração em 

03 de Janeiro de 2019. 
▪ Versão 1.2 – Fevereiro de 2021 – aprovada pelo Conselho de Administração em 

03 de Fevereiro de 2021. 
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TERMO DE COMPROMISSO COM O CÓDIGO DE 

CONDUTA E INTEGRIDADE E AO PROGRAMA DE 

INTEGRIDADE DA TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ – 

SBMG S.A 

 
 
Pelo presente instrumento, eu_____________________________________________ 
(nome completo e CPF), na qualidade de 
________________________________________ (nome do cargo) DA TERMINAIS 
AÉREOS DE MARINGÁ – SBMG S.A. venho, por meio deste Termo, declarar ter integral 
conhecimento das regras de conduta dentro e fora da Companhia constantes do 
Código de Conduta e Integridade e aos princípios, valores e objetivos do Programa 
de Integridade e suas Políticas e Regulamentos da SBMG , obrigando-me a pautar 
minhas ações sempre em conformidade com aquelas regras.  
 
Obrigo-me, ainda, a guardar sigilo sobre informações relativas a atos ou fatos 
relevantes aos quais eu tenha acesso privilegiado por força do cargo ou função que 
ocupo, bem como não utilizar dessas informações para obter vantagens para mim ou 
para outrem. 
 
Tenho ciência do que são tidos como atos antiéticos para a SBMG, e comprometo-me 
a sempre agir com integridade, transparência, respeito, e quando surgirem situações 
de dúvida em qual ação tomar diante de uma situação suspeita de não ética ou que 
possa prejudicar a SBMG, irei perguntar ao Comitê de Compliance ou superior 
hierárquico sobre qual caminho tomar. 
 
Todas as atualizações julgadas necessárias pela SBMG serão automaticamente 
incorporadas ao presente Código de Conduta e Integridade e seguidas por mim. 
 
 
 

 Maringá – PR.,                de                           de  202_. 
 
 
 

[NOME DO SIGNATÁRIO] 
 

 


