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APRESENTAÇÃO
CARTILHA 2

A Comissão de Ética do Ifal (CE), considerando o 
 contexto de atuação, primordialmente educativo,
continua a Série de Cartilhas, com a publicação n. 02,
Código de Ética Profissional do Servidor Público;
visando difundir as  principais orientações e normas
éticas aplicadas no cotidiano institucional dos agentes
públicos.



INTRODUÇÃO
ÉTICA E SERVIÇO PÚBLICO



ÉTICA E SERVIÇO PÚBLICO

A ética pública compreende comportamentos e condutas consolidadas em
normativos que instituíram, também, o Sistema de Gestão da Ética no
Serviço Público Federal. Este sistema compreende a coordenação e
supervisão pela Comissão de Ética Pública (CEP), Brasília-DF,  dos
trabalhos desenvolvidos pelas Comissões de Ética locais de múltiplos
órgãos do executivo federal.
Desta forma, a CE/Ifal é diretamente subordinada à CEP e mantém
autonomia na condução de suas ações educativas, preventivas e/ou
corretivas.
Além disso, atua nas ações de integridade em colaboração com os diversos
órgãos e setores do Ifal, como Ouvidoria, Corregedoria,  Colégio de
Dirigentes e a Unidade de Gestão da Integridade; com o objetivo de articular
as ações de educação para ética e de prevenção de conflitos.



Código de Ética
Profissional do
Servidor Público:
DECRETO Nº 1171/1994

PRINCIPAIS REGRAS DEONTOLÓGICAS

Imagem pública disponível no acervo do www.canvas.com. Acesso em 10 jun 2020.



CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR
PÚBLICO CIVIL DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

CAPÍTULO I, SEÇÃO I

I  -  A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos
princípios morais são primados maiores que devem nortear o

servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora
dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder

estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados
para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.

Decreto nº 1171, de 22 jun 1994. Disponível em https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/comissao-de-etica/legislacao. Acesso em 06 julho 2020.



CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR
PÚBLICO CIVIL DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

CAPÍTULO I, SEÇÃO I

II  -  O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento
ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o

legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o
inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente

entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no
art. 37, caput, e § 4°, da Constituição Federal.

Decreto nº 1171, de 22 jun 1994. Disponível em https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/comissao-de-etica/legislacao. Acesso em 06 julho 2020.



CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR
PÚBLICO CIVIL DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

CAPÍTULO I, SEÇÃO I

III  -  A moralidade da Administração Pública não se limita à
distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da idéia de

que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e
a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá

consolidar a moralidade do ato administrativo.

Decreto nº 1171, de 22 jun 1994. Disponível em https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/comissao-de-etica/legislacao. Acesso em 06 julho 2020.



CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR
PÚBLICO CIVIL DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

CAPÍTULO I, SEÇÃO I

VI - A função pública deve ser tida como exercício profissional e,
portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim,

os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida
privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida

funcional.em e o mal, devendo ser acrescida da idéia de que o fim é
sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade,

na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade
do ato administrativo.

Decreto nº 1171, de 22 jun 1994. Disponível em https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/comissao-de-etica/legislacao. Acesso em 06 julho 2020.



CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR
PÚBLICO CIVIL DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

CAPÍTULO I, SEÇÃO I

IX - A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao
serviço público caracterizam o esforço pela disciplina.

Decreto nº 1171, de 22 jun 1994. Disponível em https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/comissao-de-etica/legislacao. Acesso em 06 julho 2020.



CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR
PÚBLICO CIVIL DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

CAPÍTULO I, SEÇÃO I

XI - 0 servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de
seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, e, assim,

evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o
acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e

caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função
pública.

Decreto nº 1171, de 22 jun 1994. Disponível em https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/comissao-de-etica/legislacao. Acesso em  06 julho 2020.



CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR
PÚBLICO CIVIL DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

CAPÍTULO I, SEÇÃO I

XIII -  0 servidor que trabalha em harmonia com a estrutura
organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora

e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a
grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da

Nação.

Decreto nº 1171, de 22 jun 1994. Disponível em https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/comissao-de-etica/legislacao. Acesso em 06 julho 2020.



VOCÊ
SABIA...

QUE O RECEBIMENTO DE PRESENTES OU
BRINDES PELO SERVIDOR PÚBLICO? 
Admite-se até o valor de 100 reais.

RECOMENDA-SE, contudo, olhar atento e
cauteloso para a oferta e o
momento/oportunidade deste recebimento.

A corrupção reveste-se de diferentes portas de
acesso;

FOCO no serviço a prestar;

Foco no objetivo público a atingir.

Imagem pública disponível no acervo do www.canvas.com. Acesso em 10 jun 2020.



Código de Ética
Profissional do
Servidor Público:
DECRETO Nº 1171/1994

PRINCIPAIS DEVERES DO SERVIDOR PÚBLICO

Imagem pública disponível no acervo do www.canvas.com. Acesso em 10 jun 2020.



CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR
PÚBLICO CIVIL DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

CAPÍTULO I, SEÇÃO II, XIV

a) desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego
público de que seja titular; 

b) exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento,
pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações

procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra
espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça

suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário;

Decreto nº 1171, de 22 jun 1994. Disponível em https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/comissao-de-etica/legislacao. Acesso em 06 julho 2020.



CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO
CIVIL DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

CAPÍTULO I, SEÇÃO II, XIV

c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do
seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas

opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum;
d) jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial
da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo;

Decreto nº 1171, de 22 jun 1994. Disponível em https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/comissao-de-etica/legislacao. Acesso em 06 julho 2020.



CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO
CIVIL DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

CAPÍTULO I, SEÇÃO II, XIV

f) ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos
que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos; 

Decreto nº 1171, de 22 jun 1994. Disponível em https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/comissao-de-etica/legislacao. Acesso em 06 julho 2020.



CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO
CIVIL DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

CAPÍTULO I, SEÇÃO II, XIV

g) 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, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição

social,  abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral;

Decreto nº 1171, de 22 jun 1994. Disponível em https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/comissao-de-etica/legislacao. Acesso em 06 julho 2020.



CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO
CIVIL DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

CAPÍTULO I, SEÇÃO II, XIV

h) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar
contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se

funda o Poder Estatal;  
i) resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de

contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer   
favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações

morais, i legais ou aéticas e denunciá-las;

Decreto nº 1171, de 22 jun 1994. Disponível em https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/comissao-de-etica/legislacao. Acesso em 06 julho 2020.



CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO
CIVIL DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

CAPÍTULO I, SEÇÃO II, XIV

l) ser assíduo e freqüente ao serviço, na certeza de que sua ausência
provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em

todo o sistema; 
m) comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou
fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis;

Decreto nº 1171, de 22 jun 1994. Disponível em https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/comissao-de-etica/legislacao. Acesso em 06 julho 2020.



CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO
CIVIL DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

CAPÍTULO I, SEÇÃO II, XIV

p) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício
da função;

v) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a
existência deste Código de Ética, estimulando o seu integral

cumprimento.

Decreto nº 1171, de 22 jun 1994. Disponível em https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/comissao-de-etica/legislacao. Acesso em 06 julho 2020.



VOCÊ
SABIA...

QUE O IFAL TEM CÓDIGO DE ÉTICA
PRÓPRIO?

O documento foi aprovado pela resolução Consup
nº 06/2015

NÃO DEIXE DE FAZER SUA ESCOLHA PELA
ÉTICA!

 Lembre-se: 

FOCO no serviço a prestar;

Foco no objetivo público a atingir.
Imagem pública disponível no acervo do www.canvas.com. Acesso em 10 jun 2020.



Código de Ética
Profissional do
Servidor Público:
DECRETO Nº 1171/1994

VEDAÇÕES DO SERVIDOR PÚBLICO

Imagem pública disponível no acervo do www.canvas.com. Acesso em 10 jun 2020.



SEÇÃO III

DAS VEDAÇÕES
AO SERVIDOR

PÚBLICO
CONDUTAS PROIBIDAS 



 VEDAÇÕES

A

o uso do cargo ou
função,

facilidades,
amizades, tempo,

posição e
influências, para

obter qualquer
favorecimento,
para si ou para

outrem;

B

prejudicar
deliberadamente a

reputação de
outros servidores

ou de cidadãos
que deles

dependam;

C

ser, em função de
seu espírito de
solidariedade,
conivente com

erro ou infração a
este Código de

Ética ou ao
Código de Ética

de sua profissão ;

D

usar de artifícios
para procrastinar

ou dificultar o
exercício regular

de direito por
qualquer pessoa,

causando-lhe dano
moral ou material;



 VEDAÇÕES

E

deixar de utilizar os
avanços técnicos e
científicos ao seu
alcance ou do seu

conhecimento para
atendimento do seu

mister;

F

permitir que
perseguições, simpatias,

antipatias, caprichos,
paixões ou interesses de

ordem pessoal
interfiram no trato com

o público, com os
jurisdicionados

administrativos ou com
colegas

hierarquicamente
superiores ou inferiores;

G

pleitear, solicitar,
provocar, sugerir ou

receber qualquer
tipo de ajuda

financeira,
gratificação, prêmio,
comissão, doação ou

vantagem de
qualquer espécie,

para si, familiares ou
qualquer pessoa,

para o cumprimento
da sua missão ou
para influenciar

outro servidor para o
mesmo fim;

H

alterar ou deturpar o
teor de documentos

que deva encaminhar
para providências;



 VEDAÇÕES

I

iludir ou tentar iludir
qualquer pessoa que

necessite do
atendimento em

serviços públicos;

J

desviar servidor público
para atendimento a
interesse particular;

L

retirar da repartição
pública, sem estar

legalmente
autorizado, qualquer
documento, livro ou
bem pertencente ao
patrimônio público;

M

fazer uso de
informações

privilegiadas obtidas
no âmbito interno de

seu serviço, em
benefício próprio, de
parentes, de amigos

ou de terceiros;



 VEDAÇÕES

N

apresentar-se
embriagado no

serviço ou fora dele
habitualmente;

O

dar o seu concurso a
qualquer instituição que
atente contra a moral, a

honestidade ou a
dignidade da pessoa

humana;

P

exercer atividade
profissional aética

ou ligar o seu nome
a empreendimentos
de cunho duvidoso.



CÓDIGO DE ÉTICA DO IFAL
CONFIRA A RESOLUÇÃO Nº 06/2015 DO CONSELHO
SUPERIOR

LINK para consulta:  

https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/comissao-de-etica/arquivos/res-no-
06-cs-2015-aprova-o-codigo-de-etica-do-ifal-2.pdf



VOCÊ
SABIA... QUE O CANAL DIRETO DE RECEBIMENTO

DE DENÚNCIAS, CONSULTAS,
AGENDAMENTOS DE ATENDIMENTO PELA
COMISSÃO DE ÉTICA DO IFAL É O E-
MAIL?

etica@ifal.edu.br

Imagem pública disponível no acervo do www.canvas.com. Acesso em 10 jun 2020.
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