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1. Introdução

A Comissão Setorial de Ética Pública da Semace (CSEP da Semace), compõe o Sistema de

Gestão  da  Ética  e  Transparência  do  Poder Executivo  Estadual  e  tem por  finalidade  zelar  pela

aplicação Código de Ética e Conduta da Administração Pública Estadual e promover atividades de

educação para a ética no âmbito da Instituição.

Em atendimento ao Decreto Estadual  Nº 29.887,  de 31 de  agosto de 2009,  que institui  o

Sistema de Ética e Transparência do Poder Executivo Estadual, e ao Decreto Estadual Nº31.198, de

30 de abril de 2013, que institui o Código de Ética e Conduta da Administração Pública Estadual, a

CSEP da Semace aprova e apresenta seu Plano de Trabalho, decorrente de elaboração participativa

dos seus membros efetivos.

O plano de trabalho da Comissão Setorial de Ética da Semace apresenta o planejamento de

atividades a serem desenvolvidas pela Comissão durante o ano de 2018.

2. Legislação aplicada

Decretos

Decreto nº 29.887 de 31 de agosto de 2009 – institui o sistema de ética e transparência do
poder executivo estadual e dá outras providências.

Decreto  nº  31.198  de  30  de  abril  de  2013  –  institui  o  código  de  ética  e  conduta  da
administração estadual e dá  dá outras providências.

3. Objetivos Geral

Realizar as atribuições previstas nos arts. 12 e 13 do Decreto nº 29.887, de 31 de agosto de
2009.

4. Objetivos Específicos

Promover  e  divulgar  campanhas  de  educação  para  a  ética  com  ênfase  nas  funções
preventiva, consultiva e educativa;

Realizar eventos que congreguem servidores para cursos, workshops ou seminários sobre
conduta ética no serviço público.

  



5. Ações Propostas para o Plano de Trabalho

AÇÃO PROPOSTAS DESCRIÇÃO PRAZO

Avaliação dos servidores 
quanto ao grau de 
conhecimento das normas de 
conduta

Desenvolver e aplicar 
questionário de avaliação de 
conhecimento em ética pública 
e normas de conduta dos 
servidores.

Até final de julho/2019. 

Divulgar a Comissão de Ética 
no Portal da Semace, de modo 
que o público interno e externo 
possa ter fácil acesso às 
informações mais relevantes 
sobre seu funcionamento.

Disponibilizar a Compilação de
normas e a portaria de 
nomeação da comissão no Site 
da SEMACE.

Até maio/2019

Pendente somente a portaria e 
as charges. O restante já foi 
cumprido.

Orientação aos servidores da 
Instituição acerca da conduta 
ética 

Divulgar normas e legislações 
correlatas à Ética Profissional 
do Servidor Público Estadual;

Atividade contínua

Reunião Ordinária por mês, 
podendo-se agendar Reuniões 
Extraordinárias sempre que 
necessário e justificado;

Atividade contínua

Realizada de forma contínua 
desde março de 2018

Capacitação dos membros da 
Comissão de Ética

Participação dos membros da 
Comissão em eventos que 
tratam sobre a ética pública.

Atividade contínua

A integrante da comissão, 
ouvidora Lene Malveira, 
participou do curso de 
certificação de ouvidores em 
que houve um módulo sobre 
Ética Pública

Realização de eventos Realização de evento, em 
conjunto com a 
Superintendência, para a 
distribuição da Compilação de 
Normas do Sistema de Ética e 
Transparência do Poder 
Executivo

Até 31 de dezembro/2018

Evento de Divulgação das 
Normas Sobre Ética Pública 
Estadual realizado em 29 de 
Outubro de 2018 com entrega 
da Compilação de Normas do 
Sistema de Ética e 
Transparência do Poder 
Executivo e Lançamento do 
Projeto de Divulgação Lúdica 
por meio de charges publicadas 
no NATTUR e na Revista 
eletrônica mensal SOU 
SEMACE. O evento contou 
com a participação de 2 
representantes da CGE.

Elaboração do modelo de Foi obtido junto à CGE um Até 31 de dezembro/2018



Termo de Compromisso da 
Semace para cumprimento do 
art. 11 do Decreto 31.198/2013

modelo de Termo de 
Compromisso, sendo realizadas
as adaptações necessárias e 
posteriormente encaminhada a 
Superintendência para 
aplicação

Cumprido

Articulação junto a Casa Civil 
para a constituição da CEP

Constituída a CEP, aprovação 
do Regimento Interno da 
CSEP/SEMACE

Atividade Contínua

Foi enviado Ofício à Casa Civil
e à CGE questionando acerca 
da formação da CEP. Na 
oportunidade foi reenviada a 
minuta do Regimento Interno 
da CSEP para aprovação.

Elaboração de charges lúdicas 
sobre ética no serviço público 
direcionada para a realidade da 
Semace

Implantação do Projeto de 
Divulgação Lúdica das Normas 
sobre Ética Pública Estadual 
(charges) através da 
constituição de comissão 
permanente de divulgação 
lúdica das normas e legislações 
correlatas na ética profissional 
do servidor público estadual

Atividade Contínua

Realizada de forma contínua 
desde Outubro 2018, mediante 
elaboração e divulgação de 
charges temáticas no NATTUR 
e na Revista eletrônica mensal 
SOU SEMACE.

6. Acompanhamento das atividades:

A CSEP fará o acompanhamento da execução deste Plano de Trabalho, registrando todas as ações

desenvolvidas  em  atas  das  reuniões  ordinárias  e  extraordinárias,  como  também  divulgará  o

desenvolvimento de cada uma das atividades na pasta da Comissão, no Site da instituição. 

6. Considerações Finais

Ao assinalar as ações que devem ser adotadas para a promoção da ética pública na Semace, o plano

de trabalho demonstra que a manutenção de uma conduta honrada e pautada na boa-fé é requisito

essencial para a adequada atuação profissional.

Bárbara Fernandes Higgins
Membro suplente da CSEP/SEMACE

Luciana Barreira de Vasconcelos 
Presidente da CSEP/SEMACE

Lene Simone de Queiroz Malveira Peixoto 
Membro titular da CSEP/SEMACE

Louise de Souza Medeiros
Secretária/Membro suplente da CSEP/SEMACE


