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03/03/2021 
  
Relatório Anual de Consultas do Comitê de Ética 2020- relatório em separado 
  
Em 2020 o Comitê se reuniu regularmente e realizou as atividades abaixo, todas detalhadamente expostas em seus registros internos e relatadas em seu Relatório Anual de 
Denúncias de 2020, bem como recebeu as Consultas aqui relatadas:  
  

• O treinamento anual em ética ocorreu em 18/12/2020 e contou com os novos funcionários do Funbio. O treinamento foi focado nos conceitos de ética, no Código de Ética 

e nas práticas do Funbio.  
• Em abril de 2020 a composição do Comitê de Ética passou a contar com Alexandra Leitão em substituição ao Fabio Leite cujo mandato terminou em março de 2020.   
• Em 2020, o número de casos avaliados pelo Comitê foram 5, sendo 4 denúncias e 1 consulta. Os canais de denúncia permaneceram operacionais durante todo o 

período. As consultas integram relatório em separado e as orientações adicionais podem integrar as capacitações periódicas da equipe do Funbio. 
• O prazo médio de processamento das denúncias recebidas foi de aproximadamente 3 (três) meses. 
 
Dúvidas e Denúncias recebidas em 2020 

  Data 
recebiment
o da 
Consulta 

Assunto/Consulta  Enquadramento/ Recomendação resumida do Comitê 
de Ética  

Resultado Status  Data do 
status 

Encaminhamento 

1  23/09/2020 C 03/2020 - requer 
orientação quanto a 
existência ou não de 
regras aplicáveis para 
situações de 
relacionamento íntimo 
entre funcionários da 

Item VI - Conflitos 
de Interesse- itens 
26,27,28 e 30 do 
Código de Ética 

O Funbio não tem regras estabelecidas 
com proibição de relacionamentos 

pessoais entre seus funcionários, mas 
identifica-se a existência de Conflito de 
interesse no processo de avaliação de 

subordinado 

recomendação 
encaminhada 
para Secretaria 
Geral - de 
diretrizes de 
atuação para 
RH e gestores 

finalizado 26/10/2020 Recomendação acatada. 
Ajustado Código de 
Ética, com revisão da 
Secretaria Geral em 
22/02/2021, para 
contemplar a situação de 
eventual conflito de 
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mesma instituição, 
mesma área e com 
relação de 
subordinação entre si. 

em relação aos 
processos de 
avaliação de 
desempenho 
em casos de 
potencial ou 
existente 
conflito de 
interesses. 

interesse a ser 
submetido à aprovação 
do Comitê Gestor do CD 
em abril de 2021. Em 
26/02/2021 - RH inseriu 
no Manual de 
Funcionários regra e 
formalização de 
comunicação do conflito 
de interesse pelo 
funcionário. A ser 
definida forma de 
comunicação da 
alteração aos 
funcionários e regras a 
serem adotadas para 
avaliação de 
desempenho de forma a 
evitar conflitos de 
interesse. 

   
  

Membros do Comitê de Ética em 2020  

• João Ferraz  
• Heloisa Helena 
• Alexandra Viana Leitão 
• Flávia Neviani   


