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 REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO IPOJUCAPREV

                                                  CAPITULO I 
                                    DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º A Comissão de ética do IPOJUCAPREV tem por finalidade cumprir
com as condutas da Portaria nº 049 de 29 de março de 2021, o Código
de ética do IPOJUCAPREV, respeitando os princípios éticos e os
compromissos nele estabelecidos. 

                                                 CAPITULO II
                         DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA

Art. 2º A Comissão de Ética será constituída por 03 (três) membros
titulares e 01 (um) membros suplentes, em caso da falta de algum
membro titular e serão designados pelo PRESIDENTE DO IPOJUCAPREV,
sendo, no mínimo, 01 (um) membro titular servidor efetivo e 01 (um)
membro com formação acadêmica na área jurídica.

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

Art. 3º Cessará o mantado de algum membro da comissão de ética, pela
renúncia ou por desvio disciplinar ou ético reconhecido por algum outro
membro da comissão. 

                                             CAPITULO III
                           DO FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO

Art. 4º As deliberações da Comissão de ética serão tomadas por votos
da maioria de seus membros em comum acordo. 

Art. 6º A Comissão se reunirá ordinariamente pelo menos uma vez a
cada três meses e, em caráter extraordinário, por iniciativa dos seus
membros ou do servidor efetivo componente desta comissão. 

Art. 7º A pauta das reuniões da Comissão de Ética será composta a
partir de sugestões de todos os membros.

                                                 DAS INFRAÇÕES

Art. 8º A apuração de infração ética será formalizada por procedimento
preliminar, documentado e que deverá observar as regras de autuação e
legislação vigente, devendo ser assinada por todos os membros da
comissão e o infrator. 

§ 1º A comissão terá o prazo de 1 (um) mês para formalizar o ato e julgar
o denunciado. 
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Art. 9º Ao denunciado é assegurado o direito de conhecer o teor da
acusação e ter vista dos autos no recinto da Comissão de Ética, bem
como de obter cópias de documentos da infração. 

Art. 10 A decisão final sobre a investigação de conduta ética que resultar
em sanção ou recomendação, será resumida e publicada com a omissão
dos nomes dos envolvidos e de quaisquer outros dados que permitam a
identificação. 

                                            CAPITULO IV
                                 DAS DISPOSIÇÕES FINAS

Art. 11 Se a infração for cometida por um dos membros da comissão de
ética, este deverá ser afastado até a apuração e julgamento dos fatos. 

Art. 12 A Comissão de Ética, sempre que constatar a possível ocorrência
de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou de infração
disciplinar, encaminhará cópia dos autos às autoridades competentes
para apuração de tais fatos, sem prejuízo da adoção das demais
medidas de sua competência.

                              RAQUEL DE MELO FREIRE GOUVEIA
                           PROCURADORA-GERAL DO IPOJUCAPREV
                                                 OAB/PE 33.053

                        HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA
                             PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPOJUCAPREV
                                              MATRÍCULA Nº. 71917


