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1.

APRESENTAÇÃO

O principal objetivo da Comissão de Ética é contribuir para o aperfeiçoamento dos
padrões éticos no âmbito Terracap, por meio da permanente disseminação dos
preceitos éticos inerentes ao vínculo funcional do agente público com a Empresa.
Os membros que compõem a Comissão de Ética entendem ser esse um objetivo
possível de ser alcançado, através de ações planejadas e bem estruturadas, com
base nas macros funções técnicas desempenhadas pela Comissão.
Esse plano de trabalho foi elaborado visando ampliar o conhecimento de todos os
empregados e colaboradores dos trabalhos realizados pela Comissão relativos à
gestão da ética.
Diante disso, visando atender ao propósito para o qual foi constituída, a Comissão de
Ética encaminha o presente Plano de Trabalho, cujo cumprimento promoverá a
conscientização dos dirigentes e empregados, para o exercício da ética no ambiente
de trabalho, contribuindo, de forma significativa, para o aprimoramento da conduta
ética e da integridade institucional.
2.

DA COMISSÃO DE ÉTICA

A Portaria nº 039/2018 – PRESI constituiu a Comissão de Ética da Terracap, com
base no Decreto nº 37.297 de 29/04/2016, que aprovou o Código de Conduta da Alta
Administração, o Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do
Poder Executivo, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito
Federal, e instituiu as Comissões de Ética do Poder Executivo do Distrito Federal,
encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética funcional do servidor e empregado
público, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público estadual
competindo-lhe conhecer concretamente de atos susceptíveis de censura ética;
Dentre as competências da Comissão de Ética, cabe destacar:
✓

Orientar e aconselhar sobre a ética profissional do empregado no tratamento

com as pessoas e com o patrimônio;
✓

Atuar como instância consultiva de dirigentes e empregados da Terracap

✓

Convocar empregado para prestar informações ou apresentar documentos;

✓

Esclarecer e julgar comportamentos eticamente duvidosos;

✓

Aproveitar, sempre que possível, os eventos de treinamento da Terracap para

divulgação das normas de conduta ética, por meio de explanação ou distribuição de
folhetos, folders e outros instrumentos congêneres;
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✓

Inserir, quando cabível, nos manuais e procedimentos técnicos, cartilhas e

similares, mensagens que contemplem conduta ética apropriada, divulgando normas
de conduta e o funcionamento da Comissão.

3.

DAS MACRO FUNÇÕES TÉCNICAS

Para desempenhar com excelência suas atribuições específicas, foram instituídas
normas específicas de funcionamento e de rito processual da Comissão de ética da
Terracap, considerando ainda o contido na Resolução CEP nº 10, de 2008.
Essas normas podem ser resumidas em sete macro funções técnicas, quais sejam:
1. Educativa: promover a educação ética, dando ampla divulgação ao regramento
ético;
2. Consultiva: responder a consultas que lhe forem dirigidas;
3. Preventiva: orientar e aconselhar sobre a conduta ética do servidor público;
4. Conciliadora: propor a outras unidades orgânicas da Terracap, respeitando as
competências regimentais, que faça a conciliação nos casos que julguem ser viáveis,
sem prejuízo das ações repressivas.
5. Repressiva: apurar conduta em desacordo com as normas éticas e, se necessário,
aplicar a penalidade de censura ética ao servidor.
6. Transparência – Dar maior visibilidade e clareza no que diz respeito as ações
adotadas no âmbito da Comissão de ética, contribuindo para o estabelecimento da
cultura de ética e de integridade na Empresa.
7. Estrutural – Definir papéis e estrutura física necessários para o bom funcionamento
dos trabalhos da Comissão de ética.
Diante dessa perspectiva, infere-se que a função precípua da Comissão de Ética é
educar e para que essa função sobressaia, a Comissão deve intensificar as ações
votadas para dar ampla divulgação do regramento ético na Empresa, valendo-se da
função sancionatória como último recurso.
4.

DOS OBJETIVOS DO PLANO DE TRABALHO

O principal objetivo da Comissão de Ética é contribuir para o aperfeiçoamento dos
padrões éticos no âmbito Terracap, por meio da permanente disseminação dos
preceitos éticos inerentes ao vínculo funcional dos Dirigentes e empregados da
Empresa.
O principal objetivo deste Plano de Trabalho é legitimar a atuação efetiva da
Comissão, bem como promover a cultura ética no âmbito da Terracap, com ênfase
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nas macros funções educativa, consultiva, preventiva, conciliadora, repressiva,
transparência e estrutural, fortalecendo a dimensão ética na realização dos objetivos
institucionais da Empresa.
O Plano contém ações que não são exaustivas, podendo ser acrescentadas novas
ações a qualquer tempo, de acordo com a conveniência e oportunidade, a critério dos
membros da Comissão.
Os objetivos gerais deste Plano de Trabalho podem ser resumidos da seguinte forma:
✓

Estabelecer um conjunto de ações e atividades integradas ao planejamento

institucional, visando o atendimento dos preceitos éticos delineados para a Terracap;
✓

Elaborar indicadores para registro e consolidação das atividades desenvolvidas

pela Comissão;
✓

Desenvolver ações que proporcionem a disseminação da cultura ética e o

conhecimento do Código de Conduta e Integridade da Terracap;
✓

Divulgar o Código de Conduta e Integridade da Empresa, no intuito de orientar

a atuação dos Dirigentes e empregados, assegurando que o documento se mantenha
atualizado.
✓

Supervisionar a observância ao Código de Conduta e Integridade da Empresa

e comunicar as instâncias superiores as situações que possam configurar
descumprimento de suas normas;
✓

Apurar, de ofício ou denúncia, fatos e comportamentos em desacordo com as

normas de conduta ético-profissional;
✓

Sanar dúvidas referentes a aplicação do Código de Conduta e Integridade da

Terracap, atuando na prevenção de confrontos entre interesses públicos e privados
por meio da análise de consultas sobre a existência de conflito de interesses e de
pedidos de autorização para o exercício de atividade privada;
✓

Manter informações atualizadas sobre o funcionamento da Comissão de Ética;

✓

Aumentar a confiança dos dirigentes e empregados na atuação da Comissão

de Ética.
✓

Receber apoio da Alta Administração para a atuação da Comissão de Ética.

5.

DO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE ÉTICA

A Comissão de Ética fará o acompanhamento da execução deste Plano de
Trabalho mediante o registro das ações realizadas demonstradas em relatórios
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específicos, contemplando os indicadores de desempenho, e em atas de reuniões da
Comissão.

A Comissão, quando da quantificação dos processos, atividades e eventos, fará a o
detalhamento considerando; os Processos de trabalho (compromisso institucional,
regramento ético, infraestrutura, educação ética, comunicação, salvaguardas,
monitoramento, apurações e avaliação de gestão) e as macro funções técnicas
(Educativa, Consultiva, Preventiva, Conciliadora, Repressiva, Transparência e
Estrutural).
Quadro sintético para exemplo de demonstração das atividades:

6.

DO PLANO DE TRABALHO
Tabela abaixo
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PLANO DE TRABALHO
PROCESSOS DE TRABALHO
AÇÕES / MACRO FUNÇÃO TÉCNICA

BENEFÍCIO

1. Firmar parcerias com outras
unidades da Terracap, para que
elas possam auxiliar a divulgação
dos assuntos éticos.
Ex.: Comitê de Integridade,
Comissão
Permanente
de
Assédio, Corregedoria, Comissão
de Ética, Controle Interno, Gestão
de Riscos e Ouvidoria). (MACRO
FUNÇÃO
TÉCNICA:
EDUCATIVA)
COMPROMISSO INSTITUCIONAL
2. Promover a participação dos
membros da Comissão de ética
em
treinamento/cursos
de
capacitação
que
abordem
assuntos relacionados ao tema.

PREVISÃO DE
CONCLUSÃO

Item
1:
2º
semestre/2021

Comprometimento
da organização com
as
práticas
e
regramentos éticos.

Item
2:
2º
semestre/2021
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(MACRO FUNÇÃO
EDUCATIVA)

TÉCNICA:

3. Disponibilizar canal no site da
intranet e internet exclusivo da
Comissão de Ética estabelecido
para que os Dirigentes e
empregados
e
sociedade
possam apresentar consultas e
receber orientações sobre a
aplicação das normas de
conduta ética em situações
específicas.

4. Dar plantão mensal, em espaço
físico apropriado por meio da
presença de no mínimo, 1
membro da Comissão, podendo
a
reunião
ser
realizada
virtualmente (MACRO FUNÇÃO
TÉCNICA: CONSULTIVA)

Item
3:
2º
semestre/2021

Item
4:
1º
semestre/2021

7

5. Inserir e atualizar periodicamente
no canal exclusivo da Comissão,
informações quantitativas e
qualitativas sobre os processos,
atividades
analisadas
pela
Comissão de Ética. Divulgação
de dados estatísticos sobre sua
atuação,
aumentando
a
visibilidade e transparência aos
atos da Comissão.) (MACRO
FUNÇÃO
TÉCNICA:
TRANSPARÊNCIA)
6. Divulgar a atuação da Comissão,
por meio de registro fotográfico
dos seus eventos. (MACRO
FUNÇÃO
TÉCNICA:TRANSPARÊNCIA)

7. Classificar o tipo de conduta
apresentada e as penalidades
aplicadas,
registrando
em
formulário próprio as condutas
em desacordo com as normas
éticas
e
as
penalidades

Item
5:
Atualização
automática após a
ocorrência
dos
fatos.

Item
6:
Atualização
automática após a
ocorrência
dos
fatos.

Item
7:
Atualização
automática após a
ocorrência
dos
fatos.
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aplicadas, para fornecimento de
informações
estatísticas.
(MACRO FUNÇÃO TÉCNICA:
REPRESSIVA)
8. Criar e divulgar o Banco de
Talentos da Comissão, inserindo
os critérios para admissão, de
modo que os empregados
interessados em integrar a
Comissão
enviem
seus
currículos, os quais poderão
auxiliar a escolha de futuros
membros pelo Presidente da
Terracap. (MACRO FUNÇÃO
TÉCNICA: ESTRUTURAL)

9. Criação de Noma Organizacional
que trata sobre a aplicação da
CENSURA ou inserção de item
referente ao assunto no Código
de Conduta e Integridade
(MACRO FUNÇÃO TÉCNICA:
ESTRUTURAL)

Item
8:
2º
semestre/2021

Item
9:
1º
semestre/2022
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REGRAMENTO ÉTICO

10. A Comissão de Ética deve seguir
as determinações constantes do
Decreto
nº
37.297
de
29/04/2016, que aprovou o
Código de Conduta da Alta
Administração, o Código de Ética
dos Servidores e Empregados
Públicos
Civis
do
Poder
Executivo,
no
âmbito
da
Administração Pública Direta e
Indireta do Distrito Federal e no
Código de Conduta e Integridade
da Terracap
(MACRO FUNÇÃO TÉCNICA:
EDUCATIVA)
11.
Compor a integralidade
dos membros suplentes (MACRO

a) a)
Utilização
de
regramento ético e
disciplinar
para
orientar a conduta
dos dirigentes e
empregados.

Item
Permanente

10:

b)
Promover
a
integração
dos
empregados,
buscando a melhoria
do
clima
organizacional e da
qualidade de vida

a) Mitigar os riscos
de imparcialidade no
andamento
dos

Item
11:
1º
semestre/2021
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FUNÇÃO
ESTRUTURAL)

TÉCNICA:

trabalhos
Comissão.

da

INFRAESTRUTURA
12.

Estabelecer
a
não
coincidência
de
mandatos
(MACRO FUNÇÃO TÉCNICA:
ESTRUTURAL)

13. Definir um ambiente de trabalho
exclusivo
e
infraestrutura
tecnológica para a Comissão de
Ética,
proporcionando
privacidade e proteção aos
denunciantes, denunciados, aos
próprios
integrantes
da
Comissão e demais envolvidos.
(MACRO FUNÇÃO TÉCNICA:
ESTRUTURAL/
CONCILIADORA)

14. Ações de sensibilização voltadas
à prevenção de condutas
antiéticas, tais como cursos,

Item
12:
1º
semestre/2021

Item
13:
1º
semestre/2021

Item
14:
1º
semestre/2021
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EDUCAÇÃO ÉTICA

ciclos de palestras sobre ética
(Participação de membros da
Comissão,
dirigentes,
empregados e/ou palestrantes
externos) (MACRO FUNÇÃO
TÉCNICA: PREVENTIVA)
15. Solicitar
que
todos
os
empregados que no ato de sua
posse ou contratação, assinem
um termo de ciência do Código
de Conduta e Integridade e da
existência da Comissão de Ética
da Terracap e suas finalidades.
(MACRO FUNÇÃO TÉCNICA:
PREVENTIVA)

16. Divulgação interna e externa das
normas de conduta ética.
(MACRO FUNÇÃO TÉCNICA:
PREVENTIVA)

Item
15:
1º
semestre/2021

Item 16: 1º e
2ºsemestre/2021
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COMUNICAÇÃO

Solicitar à ASCOM, material de
divulgação, tais como: Pílulas de
ética;Banners na intranet, e
outros meios eletrônicos para
que a mensagem alcance todas
as unidades da instituição. Uso
de filmes para estimular a
discussão sobre a ética. Inclusão
da
temática
ética
nos
treinamentos técnicos
para
serem utilizados nos eventos
internos
promovidos
pelo
Comissão de Ética, objetivando
ampliar a divulgação do papel da
Comissão
no
âmbito
da
Terracap. (MACRO FUNÇÃO
TÉCNICA: PREVENTIVA)
17. Elaborar e enviar por meio de
correio eletrônico, trechos do
Código
de
Conduta
e
Integridade. (MACRO FUNÇÃO
TÉCNICA: PREVENTIVA)

Atualização
e
reprodução
do
Código de Conduta e
Integridade.

Item
17:
1º
semestre/2021
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SALVAGUARDAS

MONITORAMENTO

18. Seguir trabalhando as demandas
com
absoluto
sigilo
e
confidencialidade, com acesso
restrito aos membros efetivos.
(MACRO FUNÇÃO TÉCNICA:
CONCILIADORA)

19. Identificar e mapear os assuntos
com
maior
incidência
de
conflitos, através do histórico das
demandas
recebidas
e
conduzidas pela Comissão de
Ética.
(MACRO
FUNÇÃO
TÉCNICA: PREVENTIVA)
20. Elaborar e aplicar enquete virtual,
para avaliação dos empregados
quanto ao grau de conhecimento
das práticas de boa conduta.

Instituição
de
mecanismos de
proteção de sigilo
relacionado
às
denúncias,
preservando
a
identidade
de
denunciados,
denunciantes e
responsáveis
pela
apuração
dos desvios de
conduta ética

Rotinas
de
identificação
das
áreas, processos e
funções suscetíveis
a desvios éticos.

Item
18:
Permanente

Item
19:
2º
semestre/2021

Item
20:
2º
semestre/2021
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(MACRO FUNÇÃO
PREVENTIVA)

APURAÇÕES

TÉCNICA:

21. Atender
com
eficácia
as
demandas
encaminhadas,
identificando e quantificando as
sanções e outras medidas
aplicadas por cada instância de
apuração. (MACRO FUNÇÃO
TÉCNICA: REPRESSIVA)

Identificação
dos
desvios de conduta e
das transgressões
éticas.

22. Elaborar
cronograma
das
reuniões da Comissão. (MACRO
FUNÇÃO
TÉCNICA:
ESTRUTURAL)

AVALIAÇÃO DE GESTÃO

23. Elaborar e aplicar questionário
de
avaliação
sobre
o
cumprimento do plano de
trabalho, aferindo o impacto das
ações da Comissão. (MACRO
FUNÇÃO
TÉCNICA:TRANSPARÊNCIA)

Item
Permanente

21:

Item
22:
1º
semestre/2021.

Uso de indicadores
para monitorar as
práticas empregadas
em cada processo
de
trabalho
apresentado.

Item 23:
2º
semestre/2021.
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24. Elencar
as
atividades
desenvolvidas durante o ano e
disponibilizá-las
através
de
relatório no link Comissão de
Ética (Portal/Intranet). (MACRO
FUNÇÃO
TÉCNICA:TRANSPARÊNCIA)

•

Item 24:
2º
semestre/2021.

Os membros sugeriram que também seja incluído no campo/link da COET, os requisitos necessários para se realizar consulta à Comissão
e criação de um tópico no portal da Terracap, que tenha como ícones para o Canal de Denúncia, Ouvidoria e Comissão de Ética.
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