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1. SUMÁRIO

1. Este é o Plano de Trabalho (PT) elaborado pela Comissão de Ética (CE) da Comissão
Nacional de Energia Nuclear e tem por objetivo apresentar o planejamento das ações da
CE no ano de 2021. Considerando as ações que estão em andamento, a CE buscou
apresentar um PT objetivo que poderá ser aperfeiçoado para os próximos exercícios,
abarcando aos poucos todas as ações pelas quais a CE/CNEN é responsável.

A CE procurou abordar as questões relativas a:

Continuar a divulgação de sua existência e suas ações, interna e externamente;
Iniciar a revisão do Código de Conduta dos agentes públicos da CNEN, e prosseguir na
divulgação do atual;
Divulgar as ações e resultados da CE/CNEN, atendendo, inclusive, à Lei nº 12.527/2012
de Acesso à Informação.

 

2. OBJETIVOS

Manter o planejamento das ações da CE;
Manter a aderência aos normativos legais;
Dar transparência às ações da CE;
Garantir a ampla divulgação do Código de Conduta da CNEN;
Promover a capacitação dos membros da CE;
Implantar a Câmara de Mediação de Conflitos na CNEN;
Ampliar as ações educativas para promoção do comportamento ético.

3. AÇÕES

 

Questões Ações Prazos

Código de Conduta

Continuar a divulgação do Código de Conduta
por mídia digital aos agentes públicos da
CNEN.

 

Iniciar a revisão do Código de Conduta, com
base nos novos normativos publicados.

 

FEV a DEZ

 

 

JUN/JUL

 

Ações Educativas

Realização de Enquete para votação de 3
temas a serem trabalhados em
campanha;
Promoção do FAQ no site da CE;
Pesquisa de conhecimento ético através
de situações práticas com os servidores;
Realização da Semana da Ética (anual);
Promoção de atividades especiais no Dia
Nacional da Ética -  02/05 e no
Dia Internacional da Ética - 23/02;

 

 

FEV a DEZ

 

Capacitação

Participação dos membros nos cursos de
capacitação da CEP;

Participação em encontros e/ou reuniões
promovidos por outras instituições sobre ética.

 

MAR a DEZ

Divulgação CE

Webinars nos Institutos

 

FEV a DEZ

Atualização  do espaço da CE na intranet da
Sede e página da CNEN na internet

Divulgação das ações da CE nos Boletins
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Informativos.
FEV a DEZ

Elaboração de Relatório anual para
disponibilização no site.

 

Este PT não é exaustivo e qualquer demanda recebida impactará o cronograma acima
estabelecido.

 

Documento assinado eletronicamente por Maria da Conceição da Rocha
Ferreira, Secretária Executiva, em 26/01/2021, às 10:04, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015 e no §1º do art. 7º da Portaria PR/CNEN nº
80, de 28 de dezembro de 2018.
Documento assinado eletronicamente por Gisela Vainboim Resnitzky,
Membro Titular, em 29/01/2021, às 08:18, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015 e no §1º do art. 7º da Portaria PR/CNEN nº 80, de 28 de
dezembro de 2018.
Documento assinado eletronicamente por Paulo Renato Barbosa
Marinho, Presidente da Comissão de Ética, em 29/01/2021, às 09:22,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e no §1º do art. 7º da Portaria
PR/CNEN nº 80, de 28 de dezembro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.cnen.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0755986 e o código CRC B29CCFD0.
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