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1. Introdução
Este é o primeiro 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 restante do ano de 2018. Após este período, a CE tem intenção de elaborar PT anuais
ou bienais. Considerando o curto período e as ações que estão em andamento, a CE buscou
apresentar um PT objetivo e singelo, que deverá ser aperfeiçoado nos próximos exercícios,
abarcando aos poucos todas as ações pelas quais uma CE é responsável.
Neste primeiro momento, a CE procurou abordar as questões relativas a:
a) Divulgar sua existência e suas ações, interna e externamente;
b) Divulgar e disponibilizar para consulta pública o Código de Conduta dos agentes
públicos da CNEN, recém elaborado pela CE;
c) Divulgar o Código dentro da instituição, após sua aprovação; e
d) Divulgar as ações e resultados da Comissão de Ética, atendendo, inclusive, à Lei nº
12.527/2012 de Acesso à Informação.

2. Objetivos
Os objetivos da CE, neste primeiro momento, são:
a) Iniciar um trabalho de planejamento das ações da CE;
b) Iniciar um trabalho de aderência aos normativos legais; e
c) Dar transparência às ações da CE.
3. Ações

QUESTÕES

AÇÕES

Código de Conduta

PRAZOS

Analisar e consolidar as contribuições recebidas, SET e OUT
após o período de consulta pública
Encaminhar para avaliação da Procuradoria

Final de OUT

Divulgar

DEZ

Plano de Trabalho

Iniciar a elaboração do próximo PT

AGO e NOV

Regimento Interno

Levantar bibliografia e iniciar a discussão

DEZ

Estrutura física da Complementar o mobiliário da sala:
CE

Até DEZ

- verificar possibilidade de utilização de cadeiras
ociosas; e
- verificar trancamento de armários.

Capacitação

Participação no Encontro Regional do Sistema de 20/AGO
Gestão da Ética – Edição Sudeste

Divulgação
ações da CE

das Atualização constante do espaço da CE na Todo o período
intranet da Sede e página da CNEN na internet
Divulgação das ações da CE nos quadros de aviso,
quando pertinente

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