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na minha carreira
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0 que e etica?
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Etica , derivada do grego ethos- carater, comportamento
-. e urn conjunto de v alores e principios determinados para
nortear a sociedade. Tra dicio nalmente entendida como urn
estudo - seja cientifico, filosofico e ate teologico -. a etica
pode ser definida como o estudo das a~oes ou costumes. e
pode ser a propria realiza~ao de urn tip o de comportamento .
que lida com o que e moralmente born ou mau , certo ou
errado .
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0 que

e moral?

Com as mesmas bases etimol6gicas , as palavras
'etica' e 'moral' significam habitos e costumes. No entanto , enquanto a elica preza pelo comportamento para
manter a ordem social e, com isso, esta vulneravel aos
pensamentos , valores ,

cren~as

e normas de uma deter-

min ada epoca , variando de urn povo a outro e de urn
seculo a outro . a moral se baseia na

convic~ao

pessoal.

A moral e o conjunto de norm as estabelecidas para
permitir urn equilibria entre o julgamento individual e os
interesses coletivos, que pode ser definido atraves da
cullura,

educa~ao

e colldlano. Com isso, apesar de ser

consistente dentro de urn contexto, ainda e variavel
entre culluras e epocas.
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C6digo de etica?
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Com o objetivo de nortear a sociedade e estabelecer padroes na administra~ao publica , os C6dlgos de Etica foram
criados . 0 documento busca estabelecer os principios e a
missao de uma determinada profissao ou

institui~ao.

Cada profissional tern urn conjunto de normas estabelecidas , que de vern detalhar as responsabilidades , direitos e
form as de

p uni ~ ao

case haja irregularidades.
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Etica do servidor publico
0 servidor publico e o profissional que ocupa legalmente
um cargo ou

fun~ao

publica para prestar servi ~os a sociedade

e ao Estado. 0 trabalho desenvolvido pelo servidor deve
atender aos interesses do publico e ao bern comum, respeitando as

atri bu i ~oes

e as responsabilidades previstas.

Para garantir a eficiencia das atividades, o C6digo Etica
Funclonal do Se rvldor Publico Civil do Estado de A lagoas,
Lei Estadual n° 6754, de 1° agosto de 2006, estabelece as
normas que devem ser seguidas pelos profissionais.
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CODIGO DE ETICA
. FUNCIONAL
DO SERVIDOR PUBLICO CIVIL
DO ESTADO DE ALAGOAS
0 C6digo determina que a dignidade, o decoro, o zelo, a
eficacia e a consciencia dos principios morais devem nortear o
servidor publico, seja no exercicio do cargo ou fun~ao, ou fora
dele. Seus atos, comportam entos e atitudes serao direcionados
para a preserva~ao da honra e da tradi~ao dos servi~os publicos.
0 servidor publico nao podera jamais desprezar o elemento etico de sua conduta.

E de extrema importancia lembrar aos

servidores que a remunera~ao do servidor publico e custeada
pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, ate por
ele proprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a
moralidade administrativa se integre no Direito, como elemento
indissociavel de sua aplica~ao e finalidade, erigindo-se, como
consequencia em fat or de legalidade.
A fun~ao publica deve ser tida como exercicio profissional
e, portanto, se integra na vida particular de cad a servidor publico. Lembrando sempre que toda pessoa tern dire ito a verda de,
ainda que contraria aos pr6prios interesses ou da administra~ao

publica Estadual.
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CODIGO DE ETICA
. FUNCIONAL
DO SERVIDOR PUBLICO CIVIL
DO ESTADO DE ALAGOAS
Por fim, e im portante salientar o dever do servidor publico
em se ater as ordens legais de seus superiores, velando atentamente pelo seu cumprimento, sempre em harmonia com a estrutura organizacional, pois a atividade publica e a grande
oportunidade para o crescim ento e engrandecim ento do
estado.

PRINCIPAlS I;)EVERES DO
SERVIDOR PUBLICO
0 C6digo de Etica Funcional do Servidor Publico Civil do
Estado de Alagoas estabelece que, entre os deveres fundamentais do servidor publico, estao desempenhar, a tempo, as
atribui~6es

do cargo, fun~ao ou emprego publico de que seja

titular, alem de exercer suas atribui~6es com rapidez, perfei~ao
e rendimento.
0 servidor publico deve ter respeito a hierarquia; ser assiduo e freqi.iente ao

servi~o,

na certeza de que sua ausencia

provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente
em todo o sistema.
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PRINCIPAlS I;)EVERES DO
SERVIDOR PUBLICO
0 C6digo de Etica tambem estabelece que o servidor
deva apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercicio da fun~ao e cumprir, de acordo com as
normas do servi~o e as instru~oes superiores, as tarefas
de seu cargo ou fun~ao, tanto quanto possivel, com
criterio,

seguran~a

e rapidez, mantendo tudo sempre em

boa ordem.

VEDA90ES AO SERVIDOR PUBLICO
;

0 C6digo de Etica Funcional do Servidor Oublico Civil
do Estado deAiagoas tambem norteia os servidores sobre
as proibi~6es e puni~6es derivadas do servi~o irregular de
suas fun~oes.
E vedado ao servidor publico o uso do cargo, emprego
ou fun~ao, bern como facilidades, am izades, tern po,
posi~ao

e influencias, para obter qualquer favorecimento,

para si ou para out rem, assim como, prejudicar deliberadamente a reputa~ao de outros servidores publicos ou de cidadaos que deles dependam.
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VEDA90ES AO SERVIDOR PUBLICO
Allerar ou delurpar o leor de do cum enlos que deva encam inhar para providenclas , desviar servidor publico para
at en dim enlo a interesse particular, relirar da

reparli~ao

publica , sem eslar legalmenle autorizado, qualquer documento , livre ou bern perlencenle ao palrimonio publico ,
fazer uso de

informa~oes

interne de seu

servi~o .

priv ilegiadas oblidas no ambito

em beneficia proprio , de parenles ,

de am igos ou de lerceiros e apresenlar-se em briagado no
servi~o

ou fora dele habilualmenle, lam bern estao entre as

proibi~oes

que o C6digo eslabelece.
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Comissoes de Etica
0 C6digo de Etica Funcional do Servidor Publico Civil do
Estado de Alagoas determina que todos os 6rgaos e entidades
do Poder Executivo, erie, atraves da Portaria do respectivo
Secretario de Estado ou dirigente maximo da entidade ou
Poder, uma Comissao de Etica, integrada por 3 (tres) servidores publicos efetivos e respectivos suplentes, encarregada
de orientar e aconselhar sobre a etica funcional do servidor
publico, no tratamento com as pessoas e com o patrimonio do
Estado de Alagoas, competindo-lhe conhecer concretamente
de atos suscetiveis de advertencia ou censura etica:
1) Fornecer, aos organismos encarregados da execu~ao
do quadro de carreira, os registros sobre a conduta etica dos
servidores para o efeito de instruir e fundamentar promo~oes
e para todos os demais procedimentos pr6prios da carreira do
servidor publico;
2) Apurar atos de desrespeito ao C6digo de Etica, atraves
da abertura de processo de oficio ou em razao de denuncia
fundamentada form ulada por autoridade, servidor publico,
qualquer cidadao que se identifique ou quaisquer entidades
associativas regularm ente constitu idas.
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A

v iola~ao

as normas estipuladas no c6digo de etica

podera acarretar:
· AdvertAncla , aplicavel aos servidores publicos no exer-

c icio do cargo efetivo ou em comissao, emprego publico ou
fun~ ao

de

confi an~a ;

• Censura etlca , aplicavel aos servidores publicos que ja

tiverem deixado o cargo efetivo ou em comissao, emprego publico ou

fun~ao

de

confi a n~a.

OBSERVA<;AO
Sempre que a conduta do servidor publico ou a re incidencia e nsejar a

imposi~ao

de penalidade, devera a Comissao de

Etica encam inhar a sua decisao

a

autoridade competente

para instaurar o processo administrative disciplinar, nos
termos do Regime Juridico Unico dos Servidores Publicos do
Estado de Alagoas, Lei Estadual n° 5.247 de 26 de jul ho de

1991 .

