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Moralidade e ética no serviço público sempre 
foram importantes, mas nunca antes foram tão 
requisitadas como agora. Diante da dinâmica 
dos relacionamentos interpessoais e do que se 
afi gura de fato às funções da Administração 
Pública, o presente manual reforça a máxima 
de boas práticas em nossa prestação de servi-
ços aos cidadãos e à comunidade interna no 
âmbito da Prefeitura da Serra.

Com destaques pontuais de itens imprescindí-
veis do Decreto Nº 1.171/1994 – Código de Ética 
Profi ssional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, Decreto 3.279/2018 – Código 
de Ética do Agente Público Municipal e da Alta 
Administração Municipal e do Decreto n° 1.595-
R/2005 -  Código de Ética dos Servidores Civis 
do Poder Executivo do Estado do Espírito San-
to, este documento traz a você, servidor, uma 
visão ampla sobre probidade, retidão, lealdade 
e justiça, além de agregar mais dinamicidade 
ao nosso trabalho. 

Aproveite, colabore e abrace essa ideia.

INTRODUÇÃO
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OBJETIVOS
(ART. 3°, DO DECRETO Nº3.279/2018)

Este Código tem por objetivo:

 I- tornar explícitos os princípios e normas éticos que regem 
a conduta dos agentes públicos municipais e a ação institu-
cional, fornecendo parâmetros para que a sociedade possa 
aferir a integridade e a lisura dos atos praticados no âmbito 
da Administração Municipal;

II- defi nir diretrizes para atitudes, comportamentos, regras 
de atuação e práticas organizacionais, orientados segundo 
elevado padrão de conduta ético-profi ssional, que resultem 
em benefícios à sociedade;

III- disseminar valores éticos, de lisura e de justiça impres-
sos na postura estratégica da estrutura institucional da Ad-
ministração;

IV- promover o esforço conjunto em prol do fortalecimento 
da estrutura institucional da Administração, a fi m de que 
esteja alinhada às expectativas legítimas da comunidade, 
de modo a gerar confi ança interna e externa na condução 
da atividade administrativa;

V- assegurar transparência e publicidade à atividade admi-
nistrativa, com processos céleres e previsíveis, com funda-
mento nos princípios da segurança jurídica e da confi ança 
legítima;

VI- reduzir a subjetividade das interpretações pessoais so-
bre os princípios e normas éticos adotados na Administra-

PRINCÍPIOS ÉTICOS E 
MORAIS
CÓDIGO DE ÉTICA DO AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL E DA ALTA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DECRETO MUNICIPAL N°3.279/2018
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ção Municipal, facilitando a compatibilização dos valores individuais de 
cada agente público com os valores da instituição;

VI- orientar a tomada de decisões dos agentes públicos, a fi m de que se 
pautem sempre pelo interesse público, com razoabilidade e proporcio-
nalidade, sem qualquer favorecimento para si ou para outrem;

VIII- assegurar que o tratamento dispensado à população seja realizado 
com urbanidade, disponibilidade, profi ssionalismo, atenção e igualda-
de, sem qualquer distinção de sexo, orientação sexual, nacionalidade, 
cor, idade, religião, tendência política e posição social;

IX- assegurar ao agente público a preservação de sua imagem e de sua 
reputação, quando sua conduta estiver de acordo com as normas éticas 
estabelecidas neste Código de Ética;

X- estabelecer regras básicas sobre confl ito de interesses e restrições às 
atividades profi ssionais posteriores ao exercício do cargo, emprego ou 
função;

XI- oferecer, por meio do Conselho e das Comissões de Ética Pública, 
criados com o objetivo de implementar e gerir o presente Código de 
Ética, instâncias de consulta e deliberação, visando a esclarecer dúvidas 
acerca da conformidade da conduta do agente público com os princí-
pios e normas de conduta nele tratados, aplicando, sempre que neces-
sário, as penalidades cabíveis;

XII- disponibilizar meios para que qualquer cidadão apresente denún-
cias contra agentes públicos relativas à prática de atos em desacordo 
com os princípios e normas de conduta ética expressos neste Código.

Nosso trabalho faz parte do nosso bem-estar, 
por isso o sucesso de nossas atividades é o 

nosso maior patrimônio. Além de servidores, 
somos também cidadãos!
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PRINCÍPIOS E VALORES FUNDAMENTAIS
(ART. 4°, DO DECRETO N°3.279/2018)

O agente público observará, no exercício de suas funções, os padrões 
éticos de conduta que lhe são inerentes, visando a preservar e ampliar a 
confi ança do público na integridade, objetividade, imparcialidade e no 
decoro da Administração Pública, regendo-se pela legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e efi ciência administrativas e, ainda, 
pelos seguintes princípios e valores fundamentais:

I- supremacia do interesse público: elemento justifi cador da própria 
existência da Administração Pública, destinado à consecução da justiça 
social e do bem comum;

II- preservação e defesa do patrimônio público e da probidade admi-
nistrativa, de forma a assegurar a adequada gestão da coisa pública e 
da destinação das receitas públicas, que são frutos dos tributos pagos 
direta ou indiretamente por todos os cidadãos;

III- imparcialidade: os agentes públicos devem abster-se de manifestar 
suas preferências pessoais em suas atividades de trabalho, desempe-
nhando suas funções de forma imparcial e profi ssional;

IV- a honestidade, a dignidade, o respeito e o decoro: os agentes pú-
blicos devem proceder conscientemente e em conformidade com os 
princípios e valores estabelecidos neste Código de Ética e na legislação 
aplicável, sempre defendendo o bem comum;

V- isonomia: os atos da Administração devem estar comprometidos 
com o interesse geral e a concreção do bem comum, devendo os admi-
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nistrados ser tratados sem quaisquer discriminações benéfi cas ou de-
trimentosas;

VI- qualidade, efi ciência e equidade dos serviços públicos: a qualidade 
de vida dos cidadãos aumenta por via da maior rapidez, conveniência e 
efi ciência na prestação dos serviços públicos;

VII- competência e desenvolvimento profi ssional: o agente público deve 
buscar a excelência no exercício de suas atividades, mantendo-se atuali-
zado quanto aos conhecimentos e informações necessários, de forma a 
obter os resultados esperados pela sociedade, contando inclusive, para 
tais fi ns, com as políticas de desenvolvimento de pessoal executadas 
pela Administração Municipal.
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DOS PRINCIPAIS 
DEVERES DO SERVIDOR 
PÚBLICO

Constituem deveres dos agentes públicos municipais 
(Art.5°, do Decreto n°3.279/2018)

I - resguardar, em sua conduta pessoal, a integridade, a 
honra e a dignidade de sua função pública, agindo em har-
monia com os compromissos éticos assumidos neste Códi-
go e os valores institucionais;

II- proceder com honestidade, probidade e tempestividade, 
escolhendo sempre, quando estiver diante de mais de uma 
opção legal, a que melhor se coadunar com a ética e com o 
interesse público;

Como servidores, devemos preservar a 
honra e a moral no serviço, por isso, ética 

e honestidade devem marcar nossas 
condutas diárias.

III- representar imediatamente à chefi a competente todo e 
qualquer ato ou fato que seja contrário ao interesse público, 
prejudicial à Administração ou à sua missão institucional, 
de que tenha tomado conhecimento em razão do cargo, 
emprego ou função;
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IV - tratar autoridades, colegas de trabalho, superiores, subordinados e 
demais pessoas com quem se relacionar, em função do trabalho, com 
urbanidade, cortesia, respeito, educação e consideração, inclusive quan-
to às possíveis limitações pessoais;

Se algo estiver estranho em seu local de 
trabalho, não perca tempo, comunique a seus 

superiores e exija as providências cabíveis.

Vamos respeitar nossos colegas servidores. 
O clima de trabalho fica melhor quando todos 

estão em harmonia.

V- ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a 
capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço 
público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, 
orientação sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, tendência política, 
posição social e quaisquer outras formas de discriminação;

Quanto melhor o atendimento ao cidadão, 
mais eficaz e ético é o nosso trabalho.
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VI- empenhar-se em seu desenvolvimento profi ssional, mantendo-se 
atualizado quanto a novos métodos, técnicas e normas de trabalho apli-
cáveis à sua área de atuação; 

VII- manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a 
legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções; 

VIII- disseminar no ambiente de trabalho informações e conhecimentos 
obtidos em razão de treinamentos ou de exercício profi ssional que pos-
sam contribuir para a efi ciência dos trabalhos realizados pelos demais 
agentes públicos; 

IX- evitar quaisquer ações ou relações confl itantes ou potencialmen-
te confl itantes com suas responsabilidades profi ssionais, enviando ao 
Conselho e às Comissões de Ética Pública informações sobre relações, 
situação patrimonial, atividades econômicas ou profi ssionais que, real 
ou potencialmente, possam suscitar confl ito de interesses, indicando o 
modo pelo qual pretende evitá-lo, na forma defi nida pelos menciona-
dos colegiados; 

X- não ceder a pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, in-
teressados e outros que visem a obter quaisquer favores, benesses ou 
vantagens indevidas em decorrência de ações ou omissões imorais, ile-
gais ou antiéticas, e denunciá-las;

Resista e até denuncie ações imorais, 
ilegais ou aéticas.

XI- manter neutralidade no exercício profi ssional, conservando sua in-
dependência em relação às infl uências político-partidária, religiosa ou 
ideológica, de modo a evitar que essas venham a afetar a sua capacida-
de de desempenhar com imparcialidade suas responsabilidades profi s-
sionais;

 XII- facilitar a fi scalização de todos os atos ou serviços por quem de di-
reito, prestando toda colaboração ao seu alcance;
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A conduta ética não tem 
o que esconder, então 

facilite a fiscalização por 
quem de direito.

XIII- abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou au-
toridade com fi nalidade estranha ao interesse público, mesmo que ob-
servando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação 
expressa à lei;

Negue-se a fazer algo que seja estranho
ao interesse público.

XIV- divulgar e informar a todos os integrantes do órgão ou unidade ad-
ministrativos a que se vincule sobre a existência deste Código de Ética, 
estimulando o seu integral cumprimento.
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DAS VEDAÇÕES DO 
SERVIDOR PÚBLICO

Aos agentes públicos municipais é condenável a prática 
de qualquer ato que atente contra a honra e a dignidade 
de sua função pública, os compromissos éticos assumidos 
neste Código de Ética e os valores institucionais, sendo-lhes 
vedado, ainda (Art. 6°, do Decreto n°3.279/2018):

 I- praticar ou compactuar, por ação ou omissão, direta ou 
indiretamente, ato contrário à ética e ao interesse público, 
mesmo que tal ato observe as formalidades legais e não co-
meta violação expressa à lei;

 II- discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados e 
demais pessoas com quem se relacionar em função do traba-
lho, em razão de preconceito ou distinção de raça, sexo, orienta-
ção sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, tendência políti-
ca, posição social ou quaisquer outras formas de discriminação;

Não dificulte o 
atendimento a 

qualquer pessoa, seja 
cidadão ou servidor.

III- adotar qualquer conduta que interfi ra no desempenho do 
trabalho ou que crie ambiente hostil, ofensivo ou com intimi-
dação, tais como ações tendenciosas geradas por simpatias, 
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VII- pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de aju-
da fi nanceira, gratifi cação, prêmio, presente, comissão, doação ou van-
tagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para 
o cumprimento da sua missão ou para infl uenciar outro agente público 
para o mesmo fi m;

antipatias ou interesses de ordem pessoal, sobretudo e especialmente o 
assédio sexual de qualquer natureza ou o assédio moral, no sentido de 
desqualifi car outros, por meio de palavras, gestos ou atitudes que ofen-
dam a autoestima, a segurança, o profi ssionalismo ou a imagem;

IV- atribuir a outrem erro próprio; 

V- apresentar como de sua autoria ideias ou trabalhos de outrem; 

VI- usar do cargo, emprego ou função, facilidades, amizades, infl uências 
ou de informação privilegiada, visando à obtenção de quaisquer favores, 
benesses ou vantagens indevidas para si, para outros indivíduos, grupos 
de interesses ou entidades públicas ou privadas;

Não use sua posição de servidor para obter 
favorecimento para si ou terceiros.

Não aceite receber ajuda ou 
vantagem de qualquer 

espécie para o cumprimento 
da missão.

VIII- fazer ou extrair cópias de relatórios ou de quaisquer outros trabalhos 
ou documentos ainda não publicados, pertencentes ao Município, para 



1414

Não apoie ou participe de instituições ou 
empreendimentos duvidosos, que atuem 

contra a moral, a honestidade e a dignidade
da pessoa humana.

utilização em fi ns estranhos aos seus objetivos ou à execução dos traba-
lhos a seu encargo, sem prévia autorização da autoridade competente; 

IX- divulgar ou facilitar a divulgação, por qualquer meio, de informações 
sigilosas obtidas por qualquer forma em razão do cargo, emprego ou 
função;

X- apresentar-se embriagado ou sob efeito de quaisquer drogas ilegais 
no ambiente de trabalho ou, fora dele, em situações que comprometam 
a imagem pessoal e, por via refl exa, a institucional; 

XI- utilizar sistemas e canais de comunicação da Administração para a 
propagação e divulgação de trotes, boatos, pornografi a, propaganda 
comercial, religiosa ou político-partidária;

XII- manifestar-se em nome da Administração quando não autorizado e 
habilitado para tal, nos termos da política interna de comunicação social; 

XIII- ser conivente com erro ou infração a este Código de Ética ou ao Có-
digo de Ética de sua profi ssão; 

XIV- usar de artifícios para procrastinar ou difi cultar o exercício regular 
de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material; 

XV- deixar de utilizar os avanços técnicos e científi cos ao seu alcance ou 
do seu conhecimento para atendimento do seu mister; 

XVI- permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões 
ou interesses de ordem pessoal interfi ram no trato com o público, com 
os jurisdicionados administrativos ou com colegas;                                                                                

XVII- exercer atividade profi ssional aética ou ligar o seu nome a empre-
endimentos de cunho duvidoso;

XVIII- utilizar, para fi ns privados, agentes públicos, bens ou serviços ex-
clusivos da Administração Pública. 
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