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“Tolerância, respeito, ética, conhecimento, bom humor e simpatia 
são as bases para a construção de relacionamentos eficazes”.
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APRESENTAÇÃO

CARTILHA CÓDIGO DE ÉTICA

A Resolução Administrativa nº323/13, alterada substancialmente pela RA 
132/17, instituiu o Código de Ética dos Servidores e dos Membros do Tribunal 
de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, estabelecendo os elementos 
essenciais que integram as relações entre Membros, servidores, jurisdicionados 
e todas as pessoas que prestam serviço ao Tribunal.

Esta cartilha tem com objetivo divulgar o Código de Ética dos servidores do 
TCMGO.

O Código de Ética é composto de princípios éticos e diretrizes. É um referencial 
de conduta moral e ética para nortear as ações e as decisões de todos os 
servidores, independentemente das funções que exerçam.

O Código de Ética possui dois anexos, sendo o anexo I voltado aos Membros 
(Conselheiros e Conselheiros- Substitutos) do Tribunal e o anexo II voltado aos 
servidores do Tribunal.
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INTRODUÇÃO

No âmbito do Código de Ética do TCMGO, 
estão fundamentados os princípios que 
norteiam a administração pública: legalidade, 
impessoalidade, publicidade, eficiência, 
moralidade e probidade, além dos valores 
institucionais compatíveis com o cumprimento 
das diretrizes organizacionais. Esse conjunto de 
princípios, assumidos publicamente, estão de 
acordo com os anseios desta Corte de Contas.
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FINALIDADE DO 
CÓDIGO DE ÉTICA

Assegurar que sejam respeitados o 
cumprimento moral e os padrões de ética 
delineados no comportamento social e 
profissional de todos os servidores, tanto na 
vida pública quanto na particular, visando 
ao atendimento cordial e à defesa da 
imagem do serviço público.
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l Divulgar as regras éticas de condutas 
aos servidores do Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado de Goiás;

l Contribuir para o aperfeiçoamento 
dos padrões éticos dos integrantes do 
TCMGO;

l Assegurar aos servidores do 
TCMGO a preservação de sua 
imagem e reputação, por meio de um 
comportamento pautado nas normas 
éticas estabelecidas neste Código;

OBJETIVOS

ÉTICA



9

l Propiciar, no campo ético, 
regras específicas sobre o 
conflito de interesses públicos 
e privados e limitar a utilização 
de informação privilegiada no 
exercício do cargo e após o 
término desta função;

l Estimular, no campo ético o 
intercâmbio de experiências e 
conhecimentos entre os setores 
público e privado;

PRIVADOPÚBLICO

CONFID
ENCIA

L
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O interesse público, a preservação e a defesa do patrimônio público.

A legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a transparência.

A honestidade, a dignidade, o respeito e o decoro.

A qualidade e a eficiência dos serviços públicos.

A independência, a objetividade e a imparcialidade.

A neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica.

O sigilo profissional.

A competência.

O desenvolvimento profissional.

PRINCÍPIOS
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Trabalhar em ambiente adequado, que preserve sua integridade 
física, moral, mental e psicológica.

Ser tratado com equidade nos sistemas de avaliação e reconhecimento 
de desempenho individual, remuneração, promoção e transferência, 
bem como ter acesso às informações a ele inerentes.
Participar das atividades de motivação, capacitação e treinamento, 
que contribuam com seu desenvolvimento profissional.

DIREITOS
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Estabelecer interlocuções livres 
com seus colegas e seus superiores, 
podendo expor ideias, pensamentos 
e opiniões.

Ter respeitado o sigilo das 
informações de ordem pessoal, 
que somente a ele digam respeito, 
inclusive médicas, ficando restritas 
somente ao próprio servidor e ao 
pessoal responsável pela guarda e 
manutenção dessas informações.
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Cumprir a Lei Orgânica do TCMGO, seu Regimento Interno e 
Resoluções Administrativas.

Relacionar-se no ambiente de trabalho de maneira educada e com 
urbanidade.

Transmitir aos demais servidores informações e conhecimentos 
obtidos em razão de treinamentos ou de experiência profissional, 
contribuindo para o aprimoramento dos trabalhos a serem realizados.

Manter-se atualizado com as instruções e normas de serviço, bem 
como com a legislação pertinente ao TCMGO.

Receber respeitosamente as autoridades públicas, os jurisdicionados 
e terceiros interessados;

Zelar pela celeridade na tramitação dos processos.

Declarar impedimento ou suspeição na forma da Lei Estadual 
nº.10.460/88.

DEVERES
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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 
público para o mesmo fim;

Utilizar bens ou serviços exclusivos 
do TCMGO para fins privados.

VEDAÇÕES
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Discriminar os colegas de trabalho, superiores ou subordinados e 
demais pessoas com quem se relacionar em virtude do seu cargo 
ou função, motivado por preconceito ou distinção de raça, sexo, 
nacionalidade, cor, idade, religião, posição social ou quaisquer 
outras formas de discriminação.

Fazer uso de informações privilegiadas obtidas em razão de seu 
cargo, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros.
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Praticar qualquer ato que interfira no 
desempenho do trabalho ou que crie ambiente 
hostil, ofensivo ou de intimidação, tais como 
ações tendenciosas geradas por simpatias, 
antipatias ou interesses de ordem pessoal, 
sobretudo e especialmente o assédio sexual 
de qualquer natureza ou o assédio moral, no 
sentido de desqualificar outros, por meio de 
palavras, gestos ou atitudes que ofendam a 
autoestima, a segurança, o profissionalismo ou 
a imagem.

Manifestar-se em nome do Tribunal quando não 
autorizado e habilitado para tal, nos termos da 
política interna de comunicação social.
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A violação das normas estipuladas neste 
Código acarretará, conforme sua gravidade, 
as seguintes sanções:

I – recomendação;
II – advertência confidencial, em aviso reservado;
III – censura ética, em publicação oficial.

É importante lembrar que a instauração de processo 
ético ou a aplicação das sanções por violação das 
normas estipuladas neste Código não exclui o dever 
de apuração da responsabilidade administrativa, a ser 
verificada, quando for o caso, em investigação preliminar, 
sindicância ou processo administrativo disciplinar.

INFRAÇÕES DISCIPLINARES 
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Para a aplicação de quaisquer 
penalidades decorrentes de violações ao 
presente Código de Ética é competente 
o Tribunal Pleno do Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado de Goiás.

A Comissão de Ética dos servidores será 
integrada por 3 (três) servidores efetivos, 
que terão a competência de instruir o 
processo ético.

PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR
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Os membros da Comissão de Ética serão 
nomeados anualmente pelo Presidente 
do Tribunal de Contas, conforme 
indicação do Conselheiro-Corregedor.

Os atos processuais são realizados no 
Gabinete da Corregedoria do Tribunal, 
e são permitidas diligências externas 
julgadas convenientes à obtenção de 
informações e à produção de provas.
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A Presidência do Tribunal tem o dever 
de realizar periodicamente campanhas 
de conscientização e divulgação aos 
Membros e Servidores sobre o Código 
de Ética.

A Assessoria de Comunicação Social 
tem o dever de dar ampla publicidade 
aos Membros e Servidores sobre os 
deveres inerentes a este Código.

O Conselheiro-Corregedor tem o dever 
de promover a permanente revisão e 
atualização do Código de Ética.

ÉTICA, 
PLANTE AONDE VOCÊ FOR
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“Tolerância, respeito, ética, conhecimento, 
bom humor e simpatia são as bases para a 
construção de relacionamentos eficazes”.




