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XVI – Promover ou participar de jogo de azar dentro das 
dependências do serviço público; 

XVII – Praticar a usura dentro das dependências do serviço 
público contra servidores ou qualquer usuário dos serviços públicos. 
 

CAPÍTULO V 
DA COMISSÃO DE ÉTICA 

 
Art. 13 A Comissão de Ética será constituído por 03 (três) 

servidores e/ou colaboradores, sendo no mínimo, 02 (dois) servidores 
efetivos e respectivos suplentes, a serem indicados pela diretoria da 
Manaus Previdência. 

§ 1º Não poderão fazer parte da Comissão servidores ou 
colaboradores que sejam entre si cônjuges, companheiros(as) e parentes até 
segundo grau, consanguíneo ou por afinidade, bem como os que tenham 
sofridos sanção disciplinar ou censura nos últimos 04 (quatro) anos. 

§ 2º A atuação no âmbito da Comissão de Ética não enseja 
qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nela 
desenvolvidos serão considerados prestação de relevante serviço 
público. 

§ 3º O mandato dos membros da Comissão de Ética terá 
duração de dois anos, sendo admitida uma recondução pelo mesmo 
período. 
 

Art. 14 Compete à Comissão de Ética: 
a) Atuar e decidir nos processos referentes à matéria ética; 
b) Sugerir à autoridade maior da entidade a aplicação da 

penalidade; 
c) Promover a manutenção de alto padrão ético; 
d) Divulgar, promover e revisar este Código de Ética; 
e) Assegurar continuidade, clareza e consistência no 

propósito da manutenção da ética; 
f) Orientar os servidores e/ou colaboradores sobre suas

condutas éticas e estimular boas práticas; 
g) Instaurar, de ofício ou quando provocado, process

sobre ato, fato ou conduta que considerar passível de infringência
princípio ou norma ético-profissional; 

h) Elaborar seu Regimento Próprio. 
 

Art. 15 Os procedimentos a serem adota
Comissão de Ética, para a apuração de fato, ato o
princípio, se apresente contrário à ética, em conf te 
Código, terão o rito sumário, ouvidas apenas os 
termos estabelecidos em regimento próprio

 
Art. 16 A pena aplic Comissão 

de Ética é a de censura e sua espectivo 
parecer, assinado por todos os se om ciência do faltoso. 
 

O VI 
ES GERAIS 

 
de ética da Manaus Previdência é 

aplicado a comissionados, contratados, e aos 
colaborado suas funções e atividades. 

co. Para efeitos deste Código de ética, 
co es” os prestadores de serviço, Conselheiros 
e  o ça de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, 
ten direta ou indireta com a Manaus Previdência. 
 

Art. 18 Todo cidadão que houver de tomar posse em cargo 
público efetivo e em comissão, ou ser investido em função pública 
contratual, deverá prestar compromisso solene de acatamento e 
observância das regras estabelecidas por este Código de Ética. 
 

Art. 19 Este Código de Ética deve ser incorporado aos 
contratos firmados por esta Manaus Previdência, demonstrando os 
padrões por ela defendidos e praticados. 
 

Art. 20 No surgimento de dúvidas sobre qual deve ser a 
conduta mais correta a adotar, o servidor deverá comunicar 
imediatamente e formalmente à Chefia imediata de seu setor ou à 
Diretoria, sempre que sentir ou estiver em situação que possa 
caracterizar conflito de interesses, ou quando suspeitar ou tiver 
conhecimento de fatos que possam prejudicar a Manaus Previdência, ou 
que contrariem ou pareçam contrariar os princípios deste Código. 

PORTARIA N.º 047/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

DESIGNA membros da Comissão de Ética 
no âmbito da Manaus Previdência e dá 
outras providências. 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA, na competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128 
da Lei Orgânica do Município de Manaus e das atribuições conferidas 
pelo inciso XIII, do artigo 22 da Lei n.º 1803/2013, e 

 
CONSIDERANDO a Portaria nº 078/2017 de 02 de junho 

de 2017, que estabelece em seu capítulo V, artigos 13 e 16 a Comissão 
de Ética e sua competência, 

 
CONSIDERANDO ainda a Porta /2015, 

alterada pela Portaria MF nº 577/2017, que est ma de 
Certificação Institucional de RPPS, den  qual 
prevê no item 3.2.4 do seu Manual a cons Ética, 
 

RES
 

I – DESIGN abaixo relacionados a 
integrarem a Comissão de s Previdência, constituída com 
a finalidade de atua matéria ética no âmbito desta 
Autarquia: 
 

NO CARGO 
Bruna Veloso Vie Presidente Analista Previdenciário – Administração 
Mathe Suplente Técnico Previdenciário- Administrativa 
Debor Titular Analista Previdenciário – Assistência Social 
Thaís Suplente Técnico Previdenciário- Administrativa 
Caio C Titular Analista Previdenciário - Administrativa 
Mário Suplente Procurador Autárquico 

II – DEFINIR as atribuições da Comissão: 
 
a) Atuar e decidir nos processos referentes à matéria ética; 
 
b) Sugerir à autoridade maior da entidade a aplicação da 

penalidade; 
 
c) Promover a manutenção de alto padrão ético; 
 
d) Divulgar, promover e revisar o Código de Ética; 
 
e) Assegurar continuidade, clareza e consistência no 

propósito da manutenção da ética; 
 
f) Orientar os servidores e/ou colaboradores sobre suas 

condutas éticas e estimular boas práticas; 
 
g) Instaurar, de ofício ou quando provocado, processo 

sobre ato, fato ou conduta que considerar passível de infringência a 
princípio ou norma ético-profissional; 

 
h) Elaborar seu Regimento Próprio. 

 
III – DETERMINAR que a designação, de que trata o inciso 

I, é feita sem prejuízo das demais atribuições da função, e não enseja 
qualquer remuneração aos seus membros e os trabalhos por ela 
desenvolvidos, constituem relevante prestação de serviço público. 
 

IV – DETERMINAR que o mandato dos membros da 
Comissão de Ética terá duração de dois (2) anos, sendo admitida uma 
recondução pelo mesmo período. 
 

V – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na 
data de sua publicação. 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 

Manaus, 1º de março de 2019 
 

 


