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Art.2" ('ompctc à Conrissào dc l:tica:

I - Monitorar. propor aperli'içoalnentos no sistema
Municipio, elaborar, implementar e gerir o Código de
Município, oricntando sobre sua aplicação;

dc qcstào tll cticlr rlo
Etica dos Servidores rlr

l'ça l_loriano l'ci\oto- n" ll. (lcn1ro. ltabaianinha S[. CEp ;19.290-000
CNPJ n' 11.098.18|000t-E2 \rr\v.itabaianinha.sc.eo!.br

l.l l!\: í079) :l5ll-ll9l

P0IiTARIA N'-'5 ?
DE r3 DE ABIIIL DE 2022

"l \lilui (orrtissão ale l.,lica do ,llrurit.ípio le

o Pl{t..t.[]t t'() t)o \lt \t( it,t() I)t. II \li.\t.\\t\ .\ l.tsL\t)() l)t..
SERCIPE, no uso de suas utribuiçÕcs conl.;ridas pe la Lei Orgânica Municipal. c:

Considerando os itens do Plano de Açâo estabelecidos no Programa'fime Brasil.
cr-iado pela Controladoria-Geral da Uniào ICGU);

RESOLVE:

Art, l" Norrear a Comissão de lltica do Municipio de ltabaianinha, colnposra
pclos scrr idoles:

l- I)itlio ('ar aleurlc Alvcs. inscliro no ('l)lr sob o n,, 044.025.16.1-,1f l)rcsidcntc
da Conrissão -. llepresentante da Secretaria Municipal de Adrrinistraçàol

II- Anrller l\lircicl Silrrr Srnlilr'lr. inscrilir no Cl)lr sob o n,,905..1.1li.465,91
lVlerrl.rro cla ('ontissào - Ilcprcsenrlnte dl Secretaria Municipal cie I-ducaçào:

lll- Mariana Cruz Souza, inscrita no CPI.' sob o n" 047.645.885-44 Membro da
Comissâo - Representante do Fundo Municipal de Saúde;

lV- Maria Honência Sousa Santos, inscrita no CpF sob o n" 04g.g59.635- ló
Mcmbro da Conrissâo - I{epresentante do l'undo Municipal de Assistência Social
c do I rabalho;

V- Áltarnira Pclcira l rildadc dos Sanlos. inscrita no ClpF sob o n" 103.390.41 5-
87 Níernblo da ('ornissiio l(cprcsetltalltc da Superintendência illunicipal clc,

Ilursporte e I r'ânsito.
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ll - Elaborar plano de trabalho específico, envolvendo, se for o caso, outras
unidades do Município, objetivando criar eficiente sistema de informação,
cducaçào. acompanhamento e avaliaçào de resultados da gestão de etica na
,\durinistlaçio I)úbliea l)ireta c lrrdileta:

lll - Organizar e desenvolvcr, cm cooperaçâo com órgãos parceiros, cursos.
manuais. canilhas, palcstras. scminários c outras açôes de tr(.inamellto e

disseminaçào do Códi!.o dc Etica:

lV - l)irirnir dúr'idas a lespeilo da inlerprelaçào e aplicaçrio do ( ticligo de I tieir e

dcliberar soble os çasos omissos, ben cortto, se entender necessário. làzer'
lecomendações ou sugerir a(, gestor rnunicipal nonnas conlplementarcs.
interpretativas c orienladoras das suas disposições;

V - Receber propostas e sugestões para o aprimoramento e modemização do
(iidigo de Etica e propor a elaboraçào ou a adequação de normativos intemos ir,.rs

seus preceitos;

VI - Aprescntar relat<irio de todas as suas atividades, ao final da gestào anual do
gestor municipal. do qual constará também avaliação da atualidade do Código dc
lrtica e as propostas c slrgcstôcs pala scrr aprirloramcnlo e nrodcmizuçàtr;

Vll - Dc.scnvolver oLrtras atividaclc.s inerentes à sua tinalidade.

Ârt, -1" Os luL.nrbros ont de:ignados cr.clceriio mandato de 0l (Dois) anos,

podendo scr renovado por iB,ual pcriodo.

Art.4" Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se âs

disposições em contrário.

Ilcgistrc-sc. prrbliqLrc-se r' cumpra-sc.
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