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Introdução
     A CDC busca aprimorar a cultura de integridade da companhia, desta

forma, implementou programa de integridade, que consiste em um conjunto

de medidas institucionais a serem adotadas em determinado período de

tempo, destinadas à prevenção, detecção e correção de atos de corrupção,

fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta, os quais podem

impedir que a entidade alcance seus objetivos em todos os níveis. Tendo a

CODCON a responsabilidade pelo acompanhamento da execução das ações

elencadas no programa de integridade, bem como o atendimento ao art. 16

do Decreto nº 8.945/16, §3º, que visa a elaboração de relatórios trimestrais

das atividades da área de integridade.
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      As campanhas de divulgação da ouvidoria da CDC foram realizadas para

incentivar o registro de manifestações, apresentando os tipos de

manifestações que podem ser realizadas por meio da plataforma fala.br, tais

como, elogio, Sugestão, solicitação, Denúncias.  

      A campanha teve como principal meio de divulgação, as redes sociais da

companhia, objetivando dar amplo conhecimento dos tipos de manifestações

para o público e orientá-los a registrar sua manifestação. 

Campanhas
   As campanhas propostas no programa tem papel fundamental na

disseminação de conhecimento acerca dos temas relacionados a

integridade, além de sensibilizar os funcionários com as boas práticas de

ética, integridade, transparência e procedimentos relacionados que visam o

fortalecimento dos processos internos.         
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Campanha divulgação da Ouvidoria



     As campanhas realizadas foram acerca do código de conduta ética,

apresentando de forma simplificada as condutas esperadas quanto o

recebimento de presentes e outros benefícios e informações acerca da

configuração de conflito de interesses. 

   A campanha foi divulgada por meio do e-mail institucional dos

funcionários.
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Campanha de Ética



      Acompanhando as ações do programa, foi realizada campanhas de

integridade afim de disseminar e orientar os funcionários. 
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Campanha de Integridade  

Ações da Controladoria Geral da União

          A CDC também aderiu o cronograma das ações da Controladoria Geral

da União, e realizou a divulgação das campanhas mensais relacionadas a

integridade, que integram a campanha de combate a corrupção da CGU.

         As artes foram disponibilizadas na área de trabalho dos funcionários.



       No ano de 2021, foi realizado a elaboração de guia prático de conduta

ética, que teve como principal objetivo apresentar de forma resumida o

código de conduta da companhia, tornando-o uma forma simples, clara e

acessível para os funcionários, visando disseminação da cultura ética na

Companhia. 
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Guia Prático de Conduta Ética

Café com Estratégia

       A CDC também promoveu o

Café com estratégia, o evento

teve como principal objetivo

apresentar o planejamento

estratégico da companhia, e as

ações a serem realizadas pelas

áreas técnicas, ações que

auxiliarão a empresa a atingir

seus objetivos. 

O Guia foi disponibilizado por

meio de correio eletrônico a

todos os funcionários e publicado

no site da companhia para fácil

acesso de todos.

 Para visualizar acesse  

http://www.docasdoceara.com.br/codigo-de-etica


5%

3%  Acertaram as 08 questoes.

     No ano de 2021 a CDC procedeu com a aplicação do Formulário de

aferição de maturidade em Integridade na CDC no período de 26/02 a 03/03,

o objetivo foi avaliar os colaboradores acerca das temáticas afetas à

integridade pública, identificando possíveis vulnerabilidades existentes e

proporcionando com os resultados o direcionamento dos esforços da

Companhia de maneira a alavancar a cultura de integridade dentro da CDC.

      Ao total 42 pessoas participaram do questionário, o resultado servirá para

identificar os pontos que necessitem de melhoria e melhorar as ações

internas.
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Questionário de Integridade

Questionário de Ética

      Com o intuito de disseminar a conduta ética no âmbito da Companhia

Docas do Ceará, a Comissão de Ética da CDC elaborou o questionário com

foco em identificar o grau de maturidade do conhecimento dos agentes que

atuam na Companhia quanto às diretrizes que devem ser observadas na

atuação profissional de forma a atingir um padrão de conduta condizente

com os preceitos de moral e postura ética, bem como em relação às infrações

disciplinares conforme o Código de Conduta Ética e Integridade Profissional da

CDC.

63%  Acertaram as 10 questoes.

30%  Acertaram as 09 questoes.

 Acertaram as 07 questoes.

Os funcionários possuem
um ótimo nível de
conhecimento do código
de Conduta Ética e
Integridade Profissional
da CDC.

40Participantes



     A CDC realizou ações para reestruturação e elaboração de relatórios e

controles para o restabelecimento de informações que suprissem a ausência

de sistemas que alimentavam o site de forma automática. Em dezembro de

2020 a CDC teve seu novo site estruturado e disponibilizado para todos os

usuários, com ele a reestruturação e disponibilização de dados da Lei de

acesso a informação.  
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Reestruturação da LAI

       No mês de maio de 2021, a CGU realizou a

verificação de atendimento a Lei, solicitando a

atualização do Sistema de Transparência Ativa

(STA), conforme disposto na Portaria

Interministerial nº 1.254, de 18 de maio de 2015 (art.

4º, VI e VII). Entende-se que o processo de

melhoria é contínuo e que a CDC preza cada vez

mais pela transparência e está realizando ações

para atender os demais itens.

Avaliação

Atende

2020

18 42

2021

Cumpre
Parcialmente

Não Atende

14

17

2

5



      Visando a manutenção e objetivando nas ações de prevenção do

programa de integridade foram disponibilizados treinamentos para

disseminação dos temas para os funcionários. 

     O Programa trouxe treinamentos para todos os funcionários, Diretoria

Executiva, membros dos conselhos e comitês da CDC, visando alcançar os

objetivos do programa de integridade com a participação ativa da alta

administração da empresa, que tem papel fundamental para disseminação

da cultura de integridade. 
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Treinamentos

 Gestão de Riscos em processos de trabalho (Segundo COSO)

Introdução Gestão e Apuração da Ética Pública

Atividade Correcional

Lei Anticorrupção (12.846/13)

Fundamentos da Integridade pública - Prevenindo á Corrupção

Controle Interno na Administração Pública.

Os treinamentos previstos no programa foram:

      Os demais treinamentos não realizados no ano de 2021, teve como maior

desafio a falta de oferta do mercado. Os treinamentos serão reanalisados e

integrados no programa de integridade 2022.     



      Visando a manutenção e objetivando nas ações de prevenção do

programa de integridade foram disponibilizados treinamentos para os

funcionários. 

     O Programa também trouxe treinamentos para Diretoria Executiva,

membros dos conselhos e comitês da CDC, visando alcançar os objetivos do

programa de integridade com a participação ativa da alta administração da

empresa, que tem papel fundamental para disseminação da cultura de

integridade. 

        Os treinamentos dispostos para alta gestão foram de  Gestão de Riscos

em processos de trabalho (Segundo COSO) e Controle Interno na

Administração Pública.

         O programa também trouxe treinamentos específicos para os membros

do comitê de ética, com o treinamento em Introdução Gestão e Apuração da

Ética Pública. Os membro do sistema correcional também tiveram

treinamento específico em Atividade Correcional.
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Treinamentos

    O treinamento da alta gestão também é fator importante para

atendimento dos indicadores do planejamento estratégico da companhia,

que tem um dos objetivos o fomento de treinamentos internos. Outro

indicador importante para companhia é o indicador de Governança das

empresas estatais - IG-SEST, que trouxe no seu 5º ciclo, treinamento

específico para temas relacionados à governança corporativa para Diretoria

Executiva, Conselhos e Comitê de Auditoria. 

Treinamento

 Gestão de Riscos em processos
de trabalho (Segundo COSO)

Funcionários

78 3

Diretoria Executiva /
Conselheiros / Comitês

Atividade Correcional

Introdução Gestão e Apuração
da Ética Pública

-

- 5

9

Controle Interno na
Administração Pública. - 0


