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Se~ao II 
Dos Objetivos 

Paraqrafo (mico. No exercicio de suas funcoes, as autoridades publicas deverao 
pautar-se pelos padroes da etica, submetendo-se especialmente aos deveres de 
honestidade, boa-fe, transparencia, impessoalidade, decoro e subrnissao ao interesse 
publico. 

Art. 3° As normas previstas neste C6digo aplicam-se as seguintes autoridades 
publicas: 

I - Prefeito, Vice-Prefeito, Secretaries Municipais, Procurador Geral, Controlador 
lnterno e seus equivalentes hierarquicos nos 6rgaos da Administracao lndireta; e 

II - Ocupantes dos cargos comissionados integrantes da estrutura basica dos 
6rgaos/ Secretarias/Setores da Adrninistracao Municipal, bem coma das entidades da 
Administracao lndireta. 

Art. 2° Este C6digo estabelece as principios e normas de conduta etica, apltcaveis 
aos agentes pubtlcos da Adrninistracao Direta e lndireta do Municipio de Afonso Claudio, 
sem prejuizo da observancia dos demais deveres e proibicoes legais e regulamentares. 

§ 1° Entende-se par agente publico todo aquele que, par forca de lei, contrato au de 
qualquer ato juridico, preste service de natureza permanente, temporaria au excepcional, 
ainda que sem retribuicao financeira, desde que ligado direta au indiretamente a qualquer 
6rgao do Poder Municipal au qualquer setor onde prevaleca o interesse do Municipio. 

§ 2° Toda ato de posse em cargo efetivo, em cargo em cornissao au funcao 
gratificada devera ser acompanhado da prestacao de compromisso de acatamento e 
observancia das regras estabelecidas pelo C6digo de Etica deste Municipio, exceto nas 
hip6teses em que [a houve a prestacao desse compromisso. 

§ 3° Os contratos administrativos de prestacao de service, bem coma as termos de 
compromisso dos estaqiarios firmados com este Municipio deverao canter normas de 
observancia do presente C6digo de Etica. 

Se~ao I 
Do C6digo, sua Abrangencia e Aplica~ao 

CAPiTULO I 
DAS DISPOSICOES PRELIMINARES 

Art. 1 ° Fica instituido o C6digo de Etica do Agente Publico Municipal, aplicavel a 
todos as 6rgaos e entidades da Administracao Direta e lndireta do Poder Executive 
Municipal. 

RES 0 L VE: 

0 Prefeito do Municipio de Afonso Claudio, Estado do Espirito Santo, no uso de suas 
atribuicoes legais que lhe sac conferidas; 

INSTITUI 0 CODIGO DE ETICA DO 
AGENTE PUBLICO MUNICIPAL DA 
ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO 
MUNICiPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES. 

DECRETO N° 495/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AFONSO CLAUDIO 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
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Art. 5° O agente publico observara, no exercicio de suas funcoes, as padroes eticos 
de conduta que lhe sac inerentes, visando a preservar e ampliar a contianca do publico na 
integridade, objetividade, imparcialidade e no decoro da Adminlstracao Publica, regendo-se 
pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia administrativas e, 
ainda, pelos seguintes principios fundamentais: 

I - interesse publlco: as servidores publicos devem tomar suas declsoes 
considerando sempre o interesse publico. Nao devem faze-lo para obter qualquer 
favorecimento para si au para outrem; 

II - integridade: as servidores publicos devem agir conscientemente e em 
conformidade com as principios e valores estabelecidos neste c6digo e na legislac;:a~. / 
aplicavel, sempre defendendo o bem comum; ~ 

Se~ao I 
Dos Principios Fundamentais 

CAPiTULO 11 
DOS PRINCiPIOS E NORMAS DE CONDUTA ETICA 

Art. 4° Este C6digo tern par objetivo: 
I - tornar explicitos os principios e normas eticos que regem a conduta dos agentes 

publicos municipais e a acao institucional, fornecendo pararnetros para que a sociedade 
possa aferir a integridade e a lisura dos atos praticados no ambito da Admmistracao 
Municipal; 

II - definir diretrizes para atitudes, comportamentos, regras de atuacao e praticas 
organizacionais, orientados segundo elevado padrao de conduta etlcc-proftssional, que 
resultem em beneficios a sociedade; 

Ill - disseminar valores eticos, de lisura e de justica impressos na postura estrateqica 
da estrutura institucional da Adrnmistracao: 

IV - promover o esforco conjunto em prol do fortalecimento da estrutura institucional 
da Adrninistracao, a fim de que esteja alinhada as expectativas legitimas da comunidade, de 
mode a gerar confianca interna e externa na conducao da atividade administrativa; 

V - assegurar transparencia e publicidade a atividade administrativa, com processes 
celeres e previsfveis, com fundamento nos princl pies da sequranca jurfdica e da confianca 
legitima; 

VI - reduzir a subjetividade das interpretacoes pessoais sabre as princfpios e normas 
eticos adotados na Administracao Municipal, facilitando a compatibilizacao dos valores 
individuais de cada agente publico com as valores da instituicao; 

VII - orientar a tomada de decisoes dos agentes publicos, a fim de que se pautem 
sempre pelo interesse publlco, com razoabilidade e proporcionalidade, sem qualquer 
favorecimento para si au para outrem; 

VIII - assegurar que o tratamento dispensado a populacao seja realizado com 
urbanidade, disponibilidade, profissionalismo, atencao e igualdade, sem qualquer distincao 
de sexo, orientacao sexual, nacionalidade, car, idade, religiao, tendencia polftica, poslcao 
social; 

IX - assegurar ao agente publico a preservacao de sua imagem e de sua reputacao, 
quando sua conduta estiver de acordo com as normas eticas estabelecidas neste C6digo de 
Etica; 

X - estabelecer regras basicas sabre conflito de interesses e restricoes as atividades 
profissionais posteriores ao exercicio do cargo, emprego au funcao: 

XI - oferecer, par meio da Cornissao Permanente de Processo Administrative, 
instancias de consulta e dellberacao, visando a esclarecer duvidas acerca da conformidade 
da conduta do agente publico com as principios e normas de conduta nele tratados, 
aplicando, sempre que necessario, as penalidades cabiveis; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AFONSO CLAUDIO 
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I - resguardar, em sua conduta pessoal, a integridade, a honra e a dignidade de sua 
funcao publica, agindo em harmonia com as compromissos eticos assumidos neste C6digo 
e os valores institucionais; 

II - proceder com honestidade, probidade e tempestividade, escolhendo sempre, 
quando estiver diante de mais de uma opcao legal, a que melhor se coadunar com a etica e 
com o interesse publico: 

Ill - representar imediatamente a chefia competente todo e qualquer ate au fate que 
seja contrario ao interesse publico, prejudicial a Adrninistracao ou a sua rnissao institucional, 
de que tenha tornado conhecimento em razao do cargo, emprego ou funcao: 

IV - tratar autoridades, colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais 
pessoas com quern se relacionar em funcao do trabalho, com urbanidade, cortesia, respeito, 
educacao e conslderacao. inclusive quanta as possiveis lirnitacoes pessoais; 

V - ser cortes, ter urbanidade, disponibilidade e atencao, respeitando a capacidade e 
as llmitacoes individuais de todos os usuarios do service publico, sem qualquer especle de 
preconceito au distincao de raca, sexo, orientacao sexual, nacionalidade, car, idade, religiao, 
tendencia politica, posicao social e quaisquer outras formas de discriminacao: 

VI - empenhar-se em seu desenvolvimento profissional, mantendo-se atualizado 
quanta a novas metodos, tecnicas e normas de trabalho aplicaveis a sua area de atuacao: 

VII - manter-se atualizado com as instrucoes, as normas de service e a legislac;ao 
pertinentes ao 6rgao onde exerce suas funcoes: 

VIII - disseminar no ambiente de trabalho intorrnacoes e conhecimentos obtidos em 
razao de treinamentos ou de exercicio profissional que possam contribuir para a eficiencia 
dos trabalhos realizados pelos demais agentes publicos: 

IX - informar sabre qualquer conflito de interesse, real au aparente, relacionado com 
seu cargo, emprego au funcao e tomar medidas para evita-lo: 

X - nae ceder a pressoes de superiores hierarquicos, de contratantes, interessados e 
outros que visem a obter quaisquer favores, benesses au vantagens indevidas em 
decorrencia de acoes au ornissoes imorais, ilegais au antieticas e denuncia-las: 

XI - quando em rnissao ao exterior, comportar-se de forma a reforcar a reputacao do . 
Municipio, do Estado do Espirito Santo e do Brasil; L # 
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Art. 6° Constituem deveres dos agentes publicos municipais: 

secao II 
Dos Deveres 

Ill - imparcialidade: os servidores publicos devem se abster de tomar partido em 
suas atividades de trabalho, desempenhando suas funcoes de forma imparcial e 
profissional; 

IV - transparencia: as acoes e decisoes dos agentes publicos devem ser 
transparentes, justificadas e razoaveis; 

V - honestidade: o servidor e co-responsavel pela credibilidade do service publico, 
devendo agir sempre com retidao e probidade, inspirando sequranca e confianca na palavra 
empenhada e nos compromissos assumidos; 

VI - responsabilidade: o servidor publico e responsavel par suas acoes e decisoes 
perante seus superiores, sociedade e entidades que exercem alguma forma de controle, aos 
quais deve prestar contas, conforme dispuser lei au regulamento; 

VII - qualidade, eflclencla e equidade dos servlcos publlcos: a qualidade de vida 
dos cidadaos aumenta par via da maier rapidez, convenlencia e eficiencia na prestacao dos 
services publicos; 

VIII - competencla: o servidor publico deve buscar a excelencia no exercicio de suas 
atividades, mantendo-se atualizado quanto aos conhecimentos e inforrnacoes necessaries, 
de forma a obter os resultados esperados pela sociedade. 
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Art. 7° Aos agentes publicos municipais e condenavet a pratica de qualquer ato que 
atente contra a honra e a dignidade de sua funcao publica, os compromissos eticos 
assumidos neste C6digo de Etica e os valores institucionais, sendo-lhes vedado, ainda: 

I - praticar ou compactuar, por acao ou omissao, direta ou indiretamente, ato 
contrario a etica e ao interesse publico, mesmo que tal ato observe as formalidades legais e 
nao cometa violacao expressa a lei; 

II - discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com 
quern se relacionar em funcao do trabalho, em razao de preconceito ou distinc;ao de raca, 
sexo, orientacao sexual, nacionalidade, cor, idade, reliqiao, tendencia polftica, posicao social 
ou quaisquer outras formas de oiscriminacao: 

Ill - adotar qualquer conduta que interfira no desempenho do trabalho ou que crie 
ambiente hostil, ofensivo ou com intimldacao, tais como acoes tendenciosas geradas por 
simpatias, antipatias ou interesses de ordem pessoal, sobretudo e especialmente o assedio 
sexual de qualquer natureza ou o assedio moral, no sentido de desqualificar outros, por 
meio de palavras, gestos ou atitudes que ofendam a autoestima, a sequranca, o 
profissionalismo ou a imagem; 

IV - atribuir a outrem erro pr6prio; 
V - apresentar como de sua autoria ideias ou trabalhos de outrem; 
VI - usar do cargo, emprego ou funcao, facilidades, amizades, influencias ou de 

intorrnacao privilegiada, visando a obtencao de quaisquer favores, benesses OU vantagens 
indevidas para si, para outros indivfduos, grupos de interesses ou entidades publicas ou 
privadas; 

VII - pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, 
gratificac;ao, premio, presente, comissao, coacao ou vantagem de qualquer especie, para si, 
familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missao ou para influenciar outro 
agente publico para o mesmo fim; 

VIII - fazer ou extrair c6pias de relat6rios ou de quaisquer outros trabalhos ou 
documentos ainda nao publicados, pertencentes ao Municf pio, para utilizacao em fins 
estranhos aos seus objetivos ou a execucao dos trabalhos a seu encargo, sem previa 
autorizacao da autoridade competente; 

IX - divulgar ou facilitar a divulqacao, por qualquer meio, de intormacoes sigilosas 
obtidas por qualquer forma em razao do cargo, emprego ou funcao: 

X - apresentar-se embriagado ou sob efeito de quaisquer drogas ilegais no ambiente 
de trabalho ou, fora dele, em situacoes que comprometam a imagem pessoal e, por via 
reflexa, a institucional; 

XI - utilizar sistemas e canais de cornunlcacao da Adminlstracao para a propaqacao 
e divulqacao de trotes, boatos, pornografia, propaganda comercial, religiosa ou polltlco- 
partidaria: 

XII - manifestar-se em nome da Adrninistracao quando nae autorizado e habilitado 
para tal, nos termos da polftica interna de cornunicacao social; yl 
, XIII - ser conivente com erro ou infracao a este C6digo de Etica ou ao C6digo de 
Etica de sua profissao; 6 
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Se~ao Ill 
Das Vedacoes 

XII - facilitar a fiscalizacao de todos os atos ou services por quern de direito, 
prestando toda colaboracao ao seu alcance; 

XIII - abster-se, de forma absoluta, de exercer sua funcao, poder ou autoridade com 
finalidade estranha ao interesse publico, mesmo que observando as formalidades legais e 
nao cometendo qualquer violacao expressa a lei; 

XIV - divulgar e informar a todos os integrantes do 6rgao ou unidade administrativos 
a que se vincule sobre a existencia deste C6digo de Etica, estimulando o seu integral 
cumprimento. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AFONSO CLAUDIO 
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Art. 11 ° 0 conflito de interesse ocorre quando, movido por interesse pr6prio, seja 
financeiro ou pessoal, um indivfduo que exerce cargo/emprego publico age contra os 
princi pios do 6rgao, tomando uma decisao inapropriada ou deixando de cumprir alguma de 
suas responsabilidades profissionais. 

§ 1° Considera-se conflito de interesses qualquer oportunidade de ganho que possa 
ser obtido por meio ou consequencia das atividades desempenhadas pelo agente publico/ 
em seu cargo emprego ou funcao, em beneficio: 

I - pr6prio; ~· 

Se~aolV 
Do Conflito de lnteresses 

Art. 10 A autoridade publica nae podera receber salario ou qualquer outra 
rernuneracao de fonte privada em desacordo com a lei, nem receber transporte, 
hospedagem ou quaisquer favores de particulares, de forma a permitir situacao que possa 
gerar duvida sobre a sua probidade ou imparcialidade. 

Paraqrafo (mico. E permitida a participacao em seminaries, congresses e eventos 
semelhantes, desde que tornada publica eventual rernuneracao, bem como o pagamento 
das despesas de viagem pelo promoter do evento, que nae podera ter interesse em decisao 
a ser tomada pela autoridade. 

Art. 9° Eventualmente e possivel receber brinde a titulo de cortesia, propaganda, 
divulqacao ou por ocasiao de eventos ou datas comemorativas de carater hist6rico ou 
cultural. 

§ 1° O brinde nao pode ter valor superior a R$ 100,00 e sua distribuicao deve ser 
generalizada, ou seja, nae se destinar exclusivamente a um determinado servidor. 

§ 2° Nao pode ser aceito brinde distribuido por uma mesma pessoa, empresa ou 
entidade a intervalos menores do que doze meses. 

Art. 8°. Nenhum servidor deve, direta ou indiretamente, pleitear, sugerir ou aceitar 
presentes em decorrencia do cargo, emprego ou funcao ocupados, de qualquer pessoa, 
fisica ou juridica. 

I - tenha contrato ou pretenda celebrar contrato com o Municipio, ou mantenha 
qualquer relacao comercial com o 6rgao; 

II - esteja sujeita a fiscalizacao ou a regula9ao pelo 6rgao em que o servidor atua; 
Ill - tenha interesses que possam ser afetados pelo desempenho ou nao das 

atriouicoes do servidor, ou em decisao que possa ser tomada pela autoridade em razao do 
cargo; 

§ 1° Entende-se como presente qualquer bem ou service dado gratuitamente, assim 
como ajuda financeira, emprestirno. gratifica9ao, prernio, cornissao, propina, vantagem, 
promessa de emprego ou favor. 

XIV - usar de artificios para procrastinar ou dificultar o exercfcio regular de direito por 
qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material; 

XV - deixar de utilizar os avancos tecnicos e cientificos ao seu alcance ou do seu 
conhecimento para atendimento do seu trabalho; 

XVI - permitir que persequrcoes, simpatias, antipatias, caprichos, paix6es ou 
interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o publico, com os jurisdicionados 
administrativos ou com colegas; 

XVII - exercer atividade profissional a etica ou ligar o seu nome a empreendimentos 
de cunho duvidoso; 

XVIII - utilizar, para fins privados, agentes publicos, bens ou services exclusives da 
Adrninistracao Publica. 
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Art. 15 A alta direcao (nivel gerencial, secretaries, diretorias, chefias, 
assessoramento au similar) aplica-se as normas fundamentais de conduta etica da 
Administracao Municipal que visam, especialmente, as seguintes finalidades: 

I - possibilitar a sociedade aferir a lisura do processo decis6rio governamental; 
II - contribuir para o aperteicoarnento dos padroes eticos da Adminlstracao Publica 

Municipal, a partir do exemplo dado pelas autoridades de nfvel hierarquico superior; 
Ill - preservar a imagem e a reputacao do administrador publico, cuja conduta esteja 

de acordo com as normas eticas estabelecidas neste C6digo; 
IV - estabelecer regras basicas sabre conflitos de interesses publicos e privados e 

timitacoes as atividades profissionais posteriores ao exercfcio de cargo publico: 
V - reduzir a possibilidade de conflito entre o interesse privado e o dever funcional 

das autoridades publicas da Adrninistracao Publica Municipal; e 
VI - criar mecanismo de consulta, destinado a possibilitar o previo e pronto r/ 

esclarecimento de duvidas quanto a conduta etica do administrador. £ ;pt:/ 

Se~ao v 
Da Conduta Etica da Alta Administra~ao Municipal 

Art. 14 No relacionamento com outros orqaos e agentes da Adrninistracao Publica, a 
autoridade publics devera esclarecer a exlstencla de eventual conflito de interesses, bem 
coma comunicar qualquer circunstancia au fate impeditivo de sua participacao em decisao 
coletiva au em 6rgao colegiado. 

Paraqrafo (mico. Relacionamentos de ordem profissional que possam ser 
interpretados coma favorecimento de uma das fontes acima, mesmo que apenas aparentem 
conflito de interesses, devem ser evitados. E facultativa, nesses cases, a consulta a 
respectiva comissao de etica. 

Art. 13° Sao fontes potenciais de conflitos de interesse pessoal: 
I - relacces com orqanizacoes esportivas; 
II - retacoes com orqanizacoes culturais; 
Ill - relacoes com orqanizacoes sociais; 
IV - relacoes familiares; 
V - outras relacoes de ordem pessoal. 

Art. 12° Sao fontes potenciais de conflitos de interesse financeiro e devem ser 
informadas: 

I - propriedades lmoblliarias: 
II - participacoes acionarias: 
Ill - participacao societarla au dlrecao de empresas; 
IV - presentes, viagens e hospedagem patrocinadas; 
V - dfvidas; 
VI - outros investimentos, ativos, passives e fontes substanciais de renda. 

§ 2° Os agentes publicos municipais tern o dever de declarar qualquer interesse 
privado que possa afetar au parecer afetar o desempenho de suas funcoes com 
tndepenoencia e imparcialidade, devendo tomar medidas necessarias para resolver 
quaisquer conflitos, de forma a proteger o interesse publico. 

II - de parente ate o terceiro grau civil; 
Ill - de terceiros com as quais o agente publico mantenha relacao de sociedade; 
IV - de orqanizacao da qual o agente publico seja socio, diretor, administrador 

preposto au responsavel tecnico. 
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§ 1° O Conselho de Etica Publica sera composto por 4 (quatro) membros titulares e 
seus respectivos suplentes, escolhidos e designados pelo Chefe do Peder Executive 
Municipal, para exerclcio de mandato de 2 (dois) anos, admitida uma recondw;il~ p 
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Art. 21 Fica criado o Conselho de Etica Publica, vinculado diretamente ao Gabinete 
do Prefeito Municipal, competindo-lhe zelar pelo cumprimento dos principios eticos 
explicitados neste C6digo de Etica e, ainda: 

I - revisar as normas que dispoern sabre conduta etica na Administracao Publica 
Municipal; 

II - prezar pela fiel aplicacao dos preceitos deste C6digo de Etica; 
Ill - emitir resolucoes, para detalhar ou esclarecer pontos do C6digo de Etica: 
IV - realizar suqestoes de aprimoramento deste C6digo de Etica; 
V - subsidiar o Prefeito Municipal e as Secretaries na tomada de decisao 

concernente a atos de autoridade que possam implicar descumprimento das normas do 
C6digo de Etica; 

VI - receber denuncias sabre ates da Alta Admirustracao praticados em 
contrariedade as normas do C6digo de Etica, e proceder a apuracao de sua veracidade, 
desde que devidamente instruidas e fundamentadas; 

VII - decidir, em nivel recursal, sabre questoes relativas a aplicacao deste C6digo de 
Etica que envolvam condutas de agentes publicos municipais; 

VIII - responder consultas de autoridades e demais agentes puollcos relativas a 
materia regulada por este C6digo de Etica; 

IX - orientar e aconselhar a cornissao de etica do 6rgao; 
X - publicar anualmente relat6rio de gestao da etica: 

Se~ao I 
Do Conselho de Etica Publica 

CAPiTULO Ill 
DA GESTAO DE ETICA 

Art. 19 As declaracoes de bens e renda deverao ser analisadas para identificar 
variacoes significativas de patrirnonio e caso constatado o servidor devera ser notificado 
para que apresente esclarecimentos. 

Art. 18 Os servidores publicos deverao informar ao Recurses Humanos quando 
ocorrer variacao significativa no seu patrtrnonio. 

Art. 17 A declaracao de bens e valores da alta direcao devera ser atualizada 
anualmente no Setor de Recurses Humanos, no prazo de ate 15 dias ap6s a data limite 
fixada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para apresentacao da Declaracao de 
Ajuste Anual de Impasto de Renda Pessoa Fisica. 

Se~ao v 
Da avallacao de vartacao patrimonial 

P::ar2or::afo unieo_ A ~It~ dirQc5o d~ oro~ni:z~c5o Q form~lmQntQ rQcponc6vcl por 
aprovar e monitorar todos as aspectos relacionados ao c6digo de etica e conduta. 

Art. 16 Os membros da alta dire9ao da orqanizacao deverao assinar Termo de 
compromisso de adesao de cumprimento aos padroes eticos deste estatuto. 
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Art. 24 Sem prejuizo das penalidades estabelecidas na Lei Municipal n° 1.448/97, as 
condutas incompativeis com o disposto neste C6digo de Etica serao punidas com as 
seguintes sancoes: 

CAPiTULO IV 
DAS PENALIDADES 

Art. 23 A cornlssao de etica sera integrada per 03 (tres) servidores, sendo, 
preferencialmente, 02 (dois) efetivos e respectivos suplentes, nae podendo a escolha recair 
em servidor que tenha sofrido sancao disciplinar ou censura nos ultimas 03 (tres) anos. 

§ 1° Deve-se considerar impedido o membro que tiver c6njuge, companheiros, afins 
e parentes ate segundo grau, em processo etico conduzido pela comissao. 

§ 2° A atuacao no ambito da Comissao de Etica nao enseja qualquer remuneracao 
para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos sac considerados prestacao de 
relevante service pubtico. 

§ 3° A Cornlssao de Etica a que se refere este artigo sequira as normas e diretrizes 
expedidas pelo Conselho de Etica Publica e atendera ao disposto neste C6digo de Etica. 

§ 4° Das decis6es finais das Comiss6es de Etica Publica cabera recurse ao 
Conselho de Etica Publica. 

§ 5° Devem ser avaliados criterios de qualificacao para desiqnacao dos membros da 
cornissao de etica, como experiencla em cargo ou funcao, no exercicio de atividade nas 
areas financeira, administrativa, contabil ou juridica. 

§ 6° A atividade de membro da cornissao de etica tern preferencia sabre outras que o 
funcionario designado possui. 

VI - orientar, aconselhar e esclarecer duvidas aos servidores sabre suas condutas 
eticas: 

VII - esclarecer quest6es sabre conflito de interesse de funcionarios e da alta 
admlnlstracao quando consultada. 

VII - elaborar lnstrucoes Normativas, com apoio tecnico da Unidade Central de 
Controle lnterno, para detalhar retinas e procedimentos ou esclarecer pontos do C6digo de 
Etica; 

etica; 

Art. 22 0 Chefe do Peder Executive Municipal, instltulra uma Cornissao de Etica, 
com as seguintes cornpetencias: 

I - atuar e decidir nos processes referentes a materia etica: 
II - requerer a autoridade maier do 6rgao ou entidade a apllcacao das penalidades; 
Ill - promover a manutencao de alto padrao enco: 
IV - divulgar este C6digo de Etica; 
V - assegurar continuidade, clareza e consistencia no prop6sito da rnanutencao da 

Sec;ao II 
Da Comissao de Etica Publlca 

§ 2° Os membros do Conselho de Etica Publica serao brasileiros, de idoneidade 
moral e reputacao ilibada. 

§ 3° Cabera ao Prefeito designar o Presidente, com mandate de ate 2 (dois) anos, 
para o Conselho de Etica. 

§ 4° Os membros do Conselho de Etica Publics nae receberao qualquer 
rernuneracao e os trabalhos nele desenvolvidos serao considerados prestacao de relevante 
service publico. 

§ 5° Das decis6es finais do Conselho de Etica Publica cabera recurse ao Chefe do 
Peder Executive Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
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PAULO H~E PAGOTTO 
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 

LUCIANO 
p 

/ Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, 04 de agosto de 2021. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Art. 28 Este decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 27 Os 6rgaos e entidades da Administracao Publica Municipal Direta e lndireta 
implementarao, em 90 dias, as providencias necessaries a plena vigencia do C6digo de 
Etica, inclusive mediante a constituicao do Conselho Etica Publica. 

Paraqrafo (mico A Comissao de Etica devera ser instituida em 5 dias, para articular 
acoes com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentive e incremento ao 
desempenho institucional na gestao da etica pubuca, 

Art. 26 0 setor responsavel pela adrnissao e registro de pessoal devera providenciar, 
no prazo de 60 dias, que todos os agentes publicos e membros da Alta Adrninistracao, 
previstos no Art. 23, §1° e Art. 3°, I e II, que tomaram posse antes da entrada em vigor deste 
decreto, que prestem o compromisso de acatamento e ooservancia das regras 
estabelecidas pelo C6digo de Etica deste Municipio, conforme art. 2°, §2°. 

CAPiTULO V 
DISPOSICOES FINAIS 

Art. 25 0 processo de apuracao de pratica de ato em desrespeito ao preceituado 
neste C6digo de Etica sera instaurado pelo Conselho e pela Cornissao de Etica Publica, 
conforme o caso, de oficio ou em razao de denuncia fundamentada, desde que haja indicios 
suficientes da lnfracao. 

§ 1° As sancoes previstas no caput serao aplicadas, conforme o caso, pelo Conselho 
e pelas Comissoes de Etica Publica, que deverao, na hip6tese de lnfracao disciplinar, 
determinar a abertura de Processo Administrative Disciplinar, pela respectiva Cornissao de 
PAD, competente a apuracao dos fates e a adocao das medidas legais cabiveis. 

§ 2° Ap6s a apuracao devida, o Conselho e as Comissoes de Etica Publica poderao 
sugerir a exoneracao imediata de ocupante de cargo de provimento em cornissao. 

§ 3° No caso da infracao etica apurada ter sido cometida por conselheiro municipal 
de polfticas publicas, a Cornissao de Etica do 6rgao ou entidade correspondente podera 
sugerir a destitulcao de sua funcao de conselheiro. 

I - advertencia, verbal ou escrita, aplicaveis quando constatada falta etlca com nivel 
de gravidade menor; 

II - censura etica, por escrito, apticavel para faltas eticas consideradas graves e 
tarnbern na relncidencia de falta [a sancionada com a Advertencia. 
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