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ÉTICA DO 
AGENTE PÚBLICO 
MUNICIPAL

A cartilha “Ética do Agente Público Municipal” foi elaborada com o objetivo 
primordial de divulgar de maneira simples o Código de Ética do Agente Público 
Municipal, aprovado pelos Decretos n° 14.635/2011 e 16.353/2016.

Está fundamentada nos princípios da administração pública: legalidade, im-
pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência administrativa, e ainda pelos 
valores fundamentais da supremacia do interesse público, preservação e defesa 
do patrimônio público e da probidade administrativa, pela honestidade, dignida-
de o respeito e decoro, pela isonomia, pela qualidade, eficiência e equidade dos 
serviços públicos, pela competência e desenvolvimento do profissional, e por fim, 
pela preservação do patrimônio público e da probidade administrativa.  

Com a adoção dessa Cartilha, esperamos contribuir para a elevação do padrão 
ético de conduta dos agentes públicos da Secretaria Municipal de Saúde-SMSA/
PBH, colocando-se na linha de frente do que existe de mais atual em matéria de 
boa governança pública: a ética como instrumento de gestão.
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ABRANGÊNCIA E 
APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do 
Poder Executivo Municipal.

Reputa-se agente público municipal, para efeitos desta Cartilha todo aquele 
que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, no-
meação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, 
mandato, cargo, emprego ou função na Administração Direta e Indireta do Poder 
Público Executivo Municipal. (Art. 3° do Decreto 14.635/2011) 

Além de decidir entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o 
inconveniente, o oportuno e o inoportuno, o agente público municipal deverá 
primar principalmente pela honestidade e eficiência, conforme os princípios da 
administração pública.  (Art. 37 da Constituição Federal)
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PRINCÍPIOS MORAIS 
BÁSICOS DE CONDUTA 
ÉTICA

A integridade, objetividade, imparcialidade, dignidade, o decoro, o zelo, a efi-
cácia e a consciência dos princípios morais são prioridades que devem nortear 
o agente público municipal, seja no exercício do cargo, da função, do posto de 
serviço ou fora deles. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados 
para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.
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• LEGALIDADE: O agente público está, em toda sua vida funcional, sujeito aos 
mandamentos da lei.

• IMPESSOALIDADE: O agente público deve agir visando atender interesses pú-
blicos, e não pessoais.

• MORALIDADE: O agente público deve ser cortês, ter boa vontade no aten-
dimento, atenção nas atividades, dedicação no serviço público, entre outras 
características.

• PUBLICIDADE: O agente público deve agir com a maior transparência possível, 
para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

• EFICIÊNCIA: O agente público municipal pode ser responsabilizado por deixar 
qualquer pessoa à espera de solução que compete ao seu setor. Deve evitar a 
formação de filas, ou outra espécie de atraso na prestação do serviço. O aten-
dimento deve ser ininterrupto e de qualidade.

PRINCÍPIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA (LIMPE)



6



7

DOS DEVERES 
FUNDAMENTAIS

Guarde bem esses deveres:

• Resguardar, em sua conduta pessoal, a integridade, a honra e a dignidade de 
sua função pública.

• Proceder com honestidade, probidade e tempestividade.
• Representar imediatamente à chefia competente todo e qualquer ato contrá-

rio ao interesse público, que tenha tomado conhecimento em razão do cargo, 
emprego ou função.

• Pautar suas relações de trabalho na urbanidade, cortesia, disponibilidade e 
atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os 
agentes públicos, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, 
gênero, nacionalidade, orientação sexual, cor, idade, crença religiosa, convic-
ção política e posição social, sem causar-lhes dano moral.

• Empenhar-se em seu desenvolvimento pessoal, participando de eventos e 
cursos, atualizando-se para melhor desempenho nas atividades.

• Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação 
pertinente ao local onde exerce suas funções.

• Evitar ações ou relações conflitantes com suas responsabilidades profissionais.
• Não ceder a pressões de superiores hierárquicos, ou de outrem que visem 

obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de 
ações ou omissões imorais, ilegais ou antiéticas, e denunciá-las. 

• Conservar independência em virtude de influências político-partidária, reli-
giosa ou ideológica.

• Facilitar e colaborar com a fiscalização de todos os atos ou serviço por quem 
de direito.

• Abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função com finalidade estranha 
ao interesse público.

• Divulgar a existência do Código de Ética do Agente Público Municipal, aprova-
do pelos Decretos n° 14.635/2011 e 16.353/2016.
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Condutas condenáveis aos agentes públicos municipais:

• Praticar qualquer ato que atente contra a honra e a dignidade de sua função pública.
• Praticar ou compactuar, por ação ou omissão, direta ou indiretamente, ato 

contrário à ética e ao interesse público.
• Discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas 

em razão de preconceito ou distinção de raça, sexo, orientação sexual, nacio-
nalidade, cor, idade, religião, tendência política, posição social ou quaisquer 
outras formas de discriminação.

• Adotar conduta que interfira no desempenho do trabalho ou que crie ambiente 
hostil, ofensivo ou com intimidação, geradas por simpatias, antipatias ou interes-
se de ordem pessoal, sobretudo e especialmente o assédio sexual ou moral, no 
sentido de desqualificar outros, por meios de palavras, gestos ou atitudes. 

• Atribuir a outrem erro próprio.
• Apresentar como de sua autoria idéias ou trabalho de outrem.
• Ocupar postos ou funções, em organizações sociais, entidades de classes ou po-

líticas, mesmo que não remuneradas, e que conflituam com interesses do cargo.
• Usar o cargo ou função para obter benesses para si ou terceiros.
• Pleitear ou aceitar alguma forma de benefício para si ou para qualquer outra 

pessoa.
• Fazer ou extrair cópias de documentos e afins ainda não publicados, perten-

centes ao Município, para utilização de fins estranhos ao seus objetivos.
• Divulgar ou facilitar a divulgação de informações sigilosas obtidas em função 

do cargo, emprego ou função.
• Apresentar-se embriagado ou sob efeito de drogas ilegais no ambiente de trabalho.
• Utilizar sistemas ou canais de comunicação da Administração para propaga-

ção de trotes, boatos, pornografias, propaganda comercial, religiosa ou políti-
co-partidária.

• Manifestar-se em nome da Administração sem autorização e habilitação.
• Ser conivente com erro ou infração ao Código de Ética ou ao Código de Ética 

de sua profissão.
• Usar artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito de 

qualquer pessoa.
• Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu 

conhecimento para atendimento do seu mister.
• Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos ou interesses de or-

dem pessoal interfiram no trato com o público ou com os colegas.
• Exercer atividade profissional aética ou ligar seu nome a empreendimentos de 

cunho duvidoso.
• Utilizar, para interesse particular, agentes públicos, bens ou serviços exclusivos 

da Administração Pública.

DAS VEDAÇÕES
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A ética vai além da legalidade e da moralidade. Muitos acontecimentos que 
não têm vedação legal são abrangidos pelas normas de natureza ética:

• Vestir uma roupa inadequada não é ilegal, mas pode ser antiético conforme o 
tipo de ocasião.

• Atender o celular durante um evento não é ilegal nem imoral, mas é antiético.
• Evite usar o telefone do ambiente de trabalho para resolver problemas pesso-

ais, até porque os telefones particulares cumprem essa função.
• Usar a internet e mídias sociais não é ilegal, mas usado de forma indiscrimina-

da, é extremamente antiético!
• Ouvir música em volume alto no ambiente de trabalho não é ilegal, mas é 

antiético, pois atrapalha os demais colegas e o bom andamento nas tarefas 
inerentes à área de atuação.

• Manter seu local de trabalho limpo e organizado é vital: gera bem-estar, con-
forto e boa impressão!

É LEGAL OU ÉTICO?
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ASSÉDIO MORAL OU 
ATO PERSECUTÓRIO

O que é:

Conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude) repetida e sistema-
tizada que atente contra a dignidade ou a integridade (psíquica e física), amea-
çando o emprego ou degradando o clima no trabalho.

Quem pratica:

• O gestor em relação aos subordinados (vertical).
• Entre colegas do mesmo nível hierárquico (horizontal).
• Os subordinados em relação ao gestor (ascendente).

 “...NÃO BASTA SER ÉTICO; É NECESSÁRIO TAMBÉM 
PARECER ÉTICO, EM SINAL DE RESPEITO À SOCIEDADE.” 
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