
Manual ético do funcionário
público de Rio Quente – GO



Apresentação

Olá servidor e agente público do município de Rio Quente.

Essa cartilha tem por finalidade explicar o decreto nº 210 de 
agosto de 2022, que normatiza práticas dos funcionários e 
agentes públicos, enquanto à serviço da população e repre-
sentando o bom nome da administração municipal, no que 
tange a comportamento pessoal e profissional.



O código de ética

O código de ética é destinado a todo servidor, seja ele, efetivo, comis-

sionado, estagiário, contratado por processo seletivo, terceirizado, que 

compõem o corpo do poder executivo ou qualquer órgão ou entidade 

que exerçam funções ligadas a este poder, e tem por objetivo o forta-

lecimento da imagem institucional, promover o bom convívio entre 

servidores entre si e com a população, através do comportamento 

ético, evidenciando a conduta ilibada e sempre nas raias da lei, evitan-

do juízo de valor e desprezando interpretações pessoais, priorizando o 

interesse público, acima do privado, uniformizando a conduta dos 

servidores no que tange a interpretações, privilegiando sempre o 

interesse da administração municipal. 



Para tanto, o servidor público deverá observar sempre a lisura das 
decisões que levem o nome do governo municipal, estabelecendo um 
padrão, baseado em decisões anteriores de autoridades de nível 
hierárquico superior. 

Cabe ainda ao servidor preservar a imagem e reputação do colega 
servidor, independente de hierarquia, cuja conduta esteja em 
consonância com a ética e os interesses da administração.

O conflito de interesses entre o público e o privado deverá ser evitado, 
bem como comportamento dúbio, evidenciando sempre os interesses 
públicos como prioritários. Em casos pontuais, consultar mecanismos 
disponibilizados para dirimir eventuais dúvidas, e se pautar sempre no 
decoro, moralidade, clareza, sempre baseado no respeito e na confi-
ança da população em geral, observando parâmetros de honesti-
dade, responsabilidade, respeito, transparência, cooperação, digni-
dade, decoro, zelo, eficiência, lealdade, e todos os valores maiores que 
regem a lisura da conduta pública.



O comportamento, os atos e atitudes do servidor deverão estar pauta-
dos sempre na preservação da honra e na tradição da prática bons 
serviços de natureza pública.

É dever do servidor público, no exercício de suas funções, basear-se 
nos seguintes princípios:

• Boa fé 
• Honestidade
• Observância ao interesse público
• Impessoalidade
• Moralidade
• Dignidade e decoro
• Lealdade
• Cortesia
• Transparência
• Eficiência
• Presteza e tempestividade
• Compromisso



Deverá também, relacionar-se com os colegas baseado no respeito 
às diferenças individuais, seguir e incentivar a observância das 
normas internas, valorizar e respeitar o serviço público, usar de forma 
adequada, econômica e responsável, os recursos materiais, técnicos e 
financeiros, ao prevenir e combater o desperdício, em atenção a 
preservação da coisa pública, e observando a sustentabilidade ambi-
ental.

O reconhecimento à legitimidade e consequente apoio a atuação de 
órgãos controladores e fiscalizadores, colaborando e fornecendo 
todos os dados que venham a ser solicitados, de forma ágil e confiável, 
bem como também a manutenção do diálogo e colaboração com 
instituições legalmente constituídas, preservando princípios do respei-
to mútuo, transparência e integridade nas relações.
Caberá ao servidor também conhecer e cumprir o código de ética do 
servidor público do município de Rio Quente – GO, e, em se fazendo 
necessário, comunicar ao comitê de ética, práticas em não conformi-
dade ou consonância com o previsto no código de ética dos 
servidores públicos de Rio Quente -GO, por inobservância ou descum-
primento.



A conduta em conformidade com o código de ética do servidor públi-
co prevê:

• Exercício das atribuições do cargo com zelo e dedicação
• Lealdade as instituições
• Observância às normas, regulamento e legalidade
• Atendimento integral as solicitações superiores, salvo quando a 
solicitação for notoriamente ilegal

Atender com presteza:
• Ao público em geral, com informações necessárias, ressalvando as 
protegidas por sigilo
• Emissão de certidões requeridas em defesa do direito ou esclareci-
mento de situação de interesse pessoal

Em defesa da coisa pública:
• Levar a conhecimento superior todas as irregularidades que tiver 
ciência, em razão do cargo
• Zelar pela conservação e economia do patrimônio público



• Respeitar o sigilo de assuntos de repartição
• Observar assiduidade e pontualidade nos horários de serviço
• Manter comportamento compatível com a moral e bons costumes 
administrativos e pessoais
• Observar princípios da urbanidade, que em síntese significa: boas 
maneiras, respeito entre os cidadãos, afabilidade, civilidade, cortesia
• Observar e opor-se a ilegalidade e o abuso de poder

É expressamente vedado ao servidor público:

•  Ausentar-se do local de serviço, sem prévia autorização, durante o 
expediente
• Retirar, sem prévia autorização, qualquer objeto ou documento das 
dependências de qualquer órgão administrativo
• Recusar fé a documentos públicos
• Opor resistência injustificada a andamento de serviços, documentos 
e processos
• Externar manifestações de apreço ou desapreço no órgão
• Referir-se de modo desrespeitoso e depreciativo a autoridades ou 
atos do poder público



• Transferir ou conceder à pessoa estranha ao órgão ou repartição, 
exceto em casos previstos em lei, desempenho ou atribuição que 
sejam de sua responsabilidade ou de seu subordinado
• Influenciar, compelir, aliciar, interferir no sentido de filiação de 
associação profissional, sindical ou partido político
• Manter sob sua chefia imediata, companheiro, cônjuge ou parentes 
até segundo grau.
• Fazer uso do cargo para vantagens ou proveito pessoal ou de outrem, 
em detrimento ao interesse público e a dignidade da função
• Exercer gerência ou administração de empresa privada, sociedade 
civil, ou estabelecimento comercial, e nesta função, manter negócios 
com o município, salvo se precedido de licitação
• Exercer atuação como procurador ou intermediário junto a 
repartições ou departamentos do poder público, salvo se tratar de 
benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes de até segun-
do grau, cônjuge ou companheiro
• Receber pagamento, comissão, presente ou vantagem de qualquer 
espécie, em razão de atuação de dever ou atribuição
• Pratica de usuras (recebimento de juros em razão de sua atuação)



• Pratica de usuras (recebimento de juros em razão de sua atuação)
• Proceder de forma preguiçosa, indolente, ociosa e outras formas 
desidiosas de atuação
• Se utilizar de pessoas ou material do serviço público para atividades 
particulares, bem como se utilizar de horário de expediente para 
exercer a atividade extra

Para dirimir dúvidas, buscar orientações, aconselhamentos sobre 
como lidar com pessoas e patrimônio público, o servidor deverá 
buscar a Comissão Central de Ética Pública, ligada a Secretaria Munic-
ipal de Controle interno.

A citada Comissão tem por atribuição fornecer aos órgãos encarrega-
dos dos quadros de carreira dos servidores, informações de sua 
conduta ética, para efeito de instruir e fundamentar promoções e 
demais procedimentos próprios da carreira de servidor público.

Composta por 3 (três) servidores públicos da administração direta e 
indireta, com respectivos suplentes e mandato de 2 anos, com direito 



a recondução, a Comissão Central de Ética Pública terá seus membros 
designados por Portaria expedida pelo Secretário Municipal de 
Controle Interno.

Cada órgão da administração pública irá indicar indicará um repre-
sentante para compor a Rede Municipal de Ética Pública, com o objeti-
vo de atuar como apoio da comissão em seus respectivos órgãos. 
Membros e representantes não serão remunerados pelas atribuições, 
e suas contribuições serão consideradas relevantes ao serviço públi-
co.

Os servidores indicados para compor os quadros da comissão terão 
seu histórico observado pela excelência do histórico funcional, não 
tendo tido penalidades administrativas nos últimos 5 anos.
As denúncias internas ou externas relacionadas a questões éticas 
devem ser encaminhadas à Comissão de Ética Pública ou a Ouvidoria 
de administração do Município de Rio Quente. 
Violações do código de ética poderão acarretar sanções previstas no 
Estatuto do Servidor Público municipal.   


