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VISITAS TÉCNICAS 

Segundo o Decreto 6.029/2007, cabe a CEP o papel de coordenar, avaliar e supervisionar 
o Sistema de Gestão da Ética Pública, com o desafio de dar organicidade ao Sistema, formado 
por mais de 200 instituições em todos os 26 Estados Brasileiros e no Distrito Federal, além de 
assegurar um nivelamento de entendimento e atuação das comissões para a garantia do 
cumprimento da ética no serviço público.  

Durante os cursos e eventos promovidos pela CEP, assim como na análise das avaliações 
anuais de gestão da ética pública, verificou-se situações que ensejavam acompanhamento 
próximo e orientações mais dirigidas às Comissões. Adicionalmente, a expiração no ano de 2009 
do prazo para a adequação da composição, organização, funcionamento e procedimentos das 
Comissões de Ética dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal estabelecidos na 
Resolução CEP n° 10/2008, ensejou iniciativas para verificar e incentivar o ajuste à normativa.  

Assim, no ano de 2009 foi aprovado o Projeto Básico de Visitas Técnicas buscando 
atender as demandas mencionadas e cumprir sua missão estabelecida pelo Decreto nº 
6.029/2007, que estabelece que: 

Art. 4º Compete à CEP: 

(...) IV- coordenar, avaliar e supervisionar o Sistema de Gestão da 
Ética Pública do Poder Executivo Federal; (grifo nosso) 

A partir daquele período, a Comissão de Ética Pública tem incluído anualmente em seu 
plano de trabalho a realização de visitas de supervisão aos órgãos e entidades do Poder 
Executivo Federal, com a finalidade de verificar como está na prática a implementação desse 
sistema, além de orientar e auxiliar as Comissões de Ética.  

As visitas técnicas são uma iniciativa de diagnóstico in loco do cumprimento das funções 
essenciais das Comissões de Ética. Essa supervisão prática tem em vista tanto a sensibilização 
de gestores públicos sobre a relevância das atribuições e a garantia das condições de trabalho 
das comissões de ética, bem como orientações para a disseminação e o cumprimento do 
regramento ético, atividades facilitadas por visita in loco.   

1.1 Objetivos  
� Avaliar e supervisionar a gestão da ética nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal; 
� Contribuir para a efetividade e sustentabilidade das ações de promoção da ética; 
� Criar condições necessárias para tornar efetivo o alcance dos objetivos e das diretrizes 
estabelecidas no Plano Plurianual da CEP; 

� Conferir adequação das comissões de ética às regras de composição, organização, 
funcionamento e procedimentos previstos na Resolução CEP nº 10/2008; 

� Disseminar o Regramento Ético. 
 
1.2 Atividades das Visitas Técnicas 
� Reunião com os integrantes das comissões de ética dos órgãos ou entidades quanto às 
práticas de gestão (Aplicação do Questionário de Supervisão); 

 
� Reunião com a direção e respectiva comissão de ética sobre as respostas do órgão ou 
entidade ao Questionário de Avaliação e Questionário de Supervisão - providências, 
recomendações e encaminhamentos finais; 
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� Palestra sobre “Regramento Ético”, direcionada a todos os agentes públicos do órgão ou 
entidade (opcional). 

 
Essas visitas estimulam a formação de uma rede de comissões de ética estruturadas e 

engajadas com as responsabilidades pela gestão da ética e com os conhecimentos necessários à 
implementação da gestão da ética em seus órgãos e entidades. As visitas técnicas objetivam o 
concreto acompanhamento, identificação de problemas e oferecimento de orientações. Outro 
objetivo dessa iniciativa é a identificação das boas práticas de gestão da ética. 

Elas possibilitam, por amostragem, acompanhar a melhoria da adequação da 
Administração Pública na criação das comissões de ética e fornecimento dos meios essenciais 
para que possam atuar em suas funções preventivas e punitivas. Ressalta-se que o persistente 
percentual de não atendimento aos critérios em seu conjunto, associado também às demandas 
das próprias instituições para o agendamento de visitas técnicas embasa a necessidade de 
continuidade de realização dessa iniciativa. 

 

• 172 visitas técnicas realizadas desde 2009.  

 
 

 
 

 

• Critérios para seleção de instituições a serem visitadas: 
� Instituições não visitadas com Comissão; 
� Baixo atendimento aos critérios do questionário, ou último questionário de avaliação não 
entregue;  

� Solicitações e pendências dos anos anteriores; 
� Estados com maior número de instituições não visitadas.  
 

• Critério de inclusão de instituição: 
� Por solicitação da CE da instituição e análise do pedido. 
 

1- Visitas técnicas 2016: 
 
• 20 visitas técnicas (média de 22 por ano, de 2009 a 2016); 

• 45% no DF, 55% em outros Estados (MG, PE, MS, RJ); 
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• 80% nunca foram visitadas, 20% segunda visita; 

• 85% de rotina, 15% solicitadas pelas instituições; 
• Monitoramento 2015: foram encaminhados 26 Ofícios de monitoramento.  

• O resultado geral de atuação das CEs melhorou em 2016, em comparação aos 
resultados de 2015. O nível de atendimento subiu de 41% para 65%.  

 

 

 

CURSOS E EVENTOS 

CURSO DE GESTÃO E APURAÇÃO DA ÉTICA PÚBLICA 

Buscando o cumprimento de sua missão de “zelar pelo cumprimento do Código de 
Conduta da Alta Administração Federal (CCAAF), orientar as autoridades para que se conduzam 
de acordo com suas normas e inspirar, assim, o respeito à ética no serviço público” e objetivando 
contribuir para a divulgação e promoção da ética nas entidades e órgãos que integram o Poder 
Executivo Federal, a Comissão de Ética Pública incluiu em seu plano de trabalho, desde 2002, a 
realização de cursos para formar uma rede de profissionais com responsabilidades pela gestão 
da ética e conhecimentos necessários à implementação desta gestão em seus órgãos e 
entidades. 

Assim, a Capacitação de Servidores e Agentes Públicos quanto à Ética Pública está 
prevista no Programa 2101 – Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da 
República, Ação 2C55 – Disseminação de Conduta Ética no Poder Executivo Federal, cuja 
meta física orçamentária é capacitar 2.000 agentes públicos. 

Visando também cumprir o programa e atingir a meta, além das palestras, do Seminário 
Internacional e de eventos como workshop e encontros regionais, a Secretaria Executiva da CEP 
realiza 8 (oito) turmas do Curso de Gestão e Apuração da Ética Pública por ano, totalizando a 
capacitação de 640 (seiscentos e quarenta) agentes públicos aptos a gerir e atuar na apuração 
ética, compondo as respectivas comissões.  

O referido curso direciona-se às entidades e órgãos do Poder Executivo Federal e, em 
especial, aos integrantes das Comissões de Ética dos órgãos pertencentes ao Sistema de Gestão 
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da Ética. Para atender demandas e adequar o curso às necessidades da gestão da ética, é 
realizada pelo menos uma turma na modalidade avançada, direcionada àqueles agentes públicos 
que já fizeram o curso e buscam um aprofundamento da matéria, e está sendo proposta a 
inclusão da matéria psicologia. 

O objetivo geral do Curso é capacitar os integrantes das Comissões de Ética dos órgãos e 
entidades do Poder Executivo Federal, contribuindo para a divulgação e promoção da ética em 
seus respectivos órgãos e entidades, bem como para atuação nos processos de apuração ética. 
Conteúdo Programático: 

• ÉTICA FILOSÓFICA 
Apresenta fundamentação filosófica da ética no serviço público. 
Aborda temas como: É possível educar para ética? Como isso pode ser feito? 
Oferece embasamento e motivação para que ações educativas sejam desenvolvidas e 
implementadas pelas comissões de ética. 
 
• GESTÃO DA ÉTICA 
Oferece e esclarece todo embasamento teórico envolvendo as normas, competências, deveres, 
além da gestão da ética institucional. 
Explora o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, e contrasta as competências 
das comissões de ética e da Comissão de Ética Pública para sanar eventuais dúvidas. 
 
• RITO PROCESSUAL 
Apresenta e esclarece as normas de funcionamento e de rito processual para as comissões de 
ética (Resolução nº 10 da CEP, de 29 de setembro de 2008). 
Capacita os agentes sobre esse dispositivo, que trata das fases processuais. 
Alerta para a necessidade das formalidades processuais e as providências (passos) posteriores à 
conclusão, decisão. 
 
 

 

 

ENCONTRO REGIONAL / WORKSHOP 
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O objetivo principal desses tipos de eventos é promover a troca de experiências e o debate 
de temas específicos relevantes à instância ética. Os participantes têm a oportunidade de 
levantar dúvidas referentes aos temas discutidos além de fazer sugestões para aprimoramento da 
gestão da ética.  

Foram realizados até o momento 2 Encontros Regionais, totalizando de 200 participantes.   

 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL  

A Comissão de Ética Pública realiza Seminário Internacional anualmente. O evento visa 
criar as condições necessárias para tornar efetivo o alcance dos objetivos e das diretrizes 
estabelecidas no Programa 2101 – Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da 
República – Ação 2C55 – Disseminação de Conduta Ética no Poder Executivo Federal. Os 
seminários internacionais contribuem para efetividade e sustentabilidade das ações de promoção 
da ética. O evento proporciona oportunidades para aperfeiçoamento dos instrumentos educativos 
que agem no combate e prevenção aos desvios de conduta. 
 
Em 2016  
O XVII Seminário Internacional Ética na Gestão – Ética, Democracia e Direitos Humanos foi 
realizado nos dias 29 e 30 de novembro. O Seminário de 2017 está previsto para ocorrer nos dias 
26 e 27 de outubro. 
 

 

 

CONCURSO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO DA ÉTICA 

Iniciativa da CEP que teve início em 2015. 
Os objetivos do Concurso são:  
I - promover maior difusão e intercâmbio de boas práticas/experiências bem sucedidas em 
educação para a ética das Comissões de Ética das entidades e órgãos que integram o Poder 
Executivo Federal;  
II - reconhecer e dar visibilidade do papel educador das Comissões de Ética;  
III - gerar uma rede de informação a partir do intercâmbio de experiências que contribuem para o 
fortalecimento e a importância do papel das Comissões de Ética dentro das instituições; 
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IV – estimular a reflexão sobre o papel e a importância da ética na Administração Pública de 
maneira a contribuir com a prevenção de condutas incompatíveis com o padrão ético desejável 
para o desempenho de funções públicas. 
 
O prêmio não é monetário e consistirá em:  
a. placa honorífica e certificado de reconhecimento da prática; 
b. divulgação da prática/experiência no portal da CEP; 
c. custeio de passagens e diárias para 1 (representante) por prática selecionada para 
participação e apresentação em painel no Seminário Internacional Ética na Gestão  

 

Práticas Selecionadas em 2015: 

BANCO DO BRASIL: Conta Mais – Tema Norteador “Ser Ético é Bompratodos” e “O Banco do 
Brasil Cuida de Valores” 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: “Vídeos Sobre o Código de Conduta dos Empregados e 
Dirigentes da Caixa” 

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL: Programa de Comunicação Integrada da Comissão de 
Ética do Ministério da Previdência Social 

  
Práticas Selecionadas em  2016 
 
13 Instituições estão participando do Concurso: 
 
Categoria A: 
Ministério das Relações Exteriores 
“Ética na Administração Pública” 
 
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle 
“A Educação Ética e o Planejamento Estratégico – Possibilidades e Fronteiras” 
 
Categoria B: 
Banco Central do Brasil 
“Incentivo à Prática do Valor Ética” 
 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
“Falando sobre Ética...”  
 


