COMISSÃO DE ÉTICA DA CDP
Decreto 6.029/2007, de 01 de fevereiro de 2008

_________________________________________________________
EMENTA nº 04/2018
Procedimento Preliminar (PP): nº 01/2018
Data de abertura: 30/01/2018
Assunto: Denúncia por meio de ligação telefônica a fim de apurar suposto desvio ético
Denunciante: [Reservado]
Denunciado: [Reservado]
Ementa de Arquivamento
Nos termos da decisão proferida por esta Comissão de Ética da Companhia Docas do Pará,
em sessão do dia 04 de maio de 2018, nos autos do Procedimento Preliminar (PP): nº
01/2018, registra-se que esta Comissão concluiu pelo ARQUIVAMENTO do feito no âmbito
da Comissão de Ética, devido não se tratar de caso de abertura de processo ético contra
Denunciado, tendo em vista ser questão de entendimentos e conversa entra as partes, no
sentido de se estabelecer as regras mínimas no ambiente de trabalho, de formas e
momentos de abordagens e procedimentos para resoluções de problemas relacionados ao
referido conteúdo.
Não obstante, esta Comissão deliberou por emitir as seguintes recomendações à Diretoria
Executiva: 1) Realizar treinamento e capacitação direcionada aos Gerentes, Supervisores e
Administradores de Portos nas áreas de relacionamento interpessoal, gerenciamento de
conflitos e gestão de pessoas; 2) Determinar que Gerentes, Supervisores e Administradores
de Portos adotem procedimentos necessários em suas respectivas áreas com vista à efetiva
gestão de seus recursos humanos; 3) Intensificar, ampliar e monitorar o processo de
treinamento direcionado aos colaboradores da CDP, relativo à área de relacionamento
Interpessoal.
A omissão do nome do empregado envolvido está de acordo com o Art. 18 do Decreto n°
6.029, de 01 de fevereiro de 2007: "As decisões das Comissões de Ética, na análise de
qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em
ementa e, com a omissão dos nomes dos investigados, divulgadas no sítio do próprio órgão,
bem como remetidas à Comissão de Ética Pública”. Belém, 04 de maio de 2018.
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