CARTILHA
EXPLICATIVA
Código de Ética dos Técnicos, Consultores, Estagiários e Prestadores de Serviço
da Unidade de Gerenciamento do Projeto Governo Cidadão e das Unidades
Executoras Setoriais envolvidas no Acordo de Empréstimo 8276-BR

Quando o outro
entra em cena,
nasce a ética.
Umberto Eco

APRESENTAÇÃO

Esta cartilha detalha os padrões de comportamento ético exigido dos técnicos, consultores,
estagiários e prestadores de serviço envolvidos no Projeto Governo Cidadão.

Seu conteúdo foi extraído da Instrução Normativa N.º 005, publicada pela Secretaria
Extraordinária de Estado de Gestão de Projetos e Metas do Governo em 03 de abril de 2018. Este
documento instituiu o Código de Ética dos Técnicos, Consultores, Estagiários e Prestadores de
Serviço da Unidade de Gerenciamento do Projeto Governo Cidadão e das Unidades Executoras
Setoriais envolvidas no Acordo de Empréstimo 8276-BR.

A Instrução segue uma recomendação da auditoria externa realizada pela Coordenadoria de
Auditoria de Operações de Crédito Externo – COPCEX, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado do
Rio Grande do Norte.

A intenção da Instrução e desta Cartilha é que a sociedade e as entidades que se relacionam com
este Projeto possam assimilar e aferir a integridade e a lisura com que seus recursos humanos
desempenham suas funções em prol das mudanças positivas no cenário socioeconômico do RN.
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SOBRE O PROJETO
GOVERNO CIDADÃO
É um projeto multisetorial integrado que implementa um conjunto de ações para reverter o
baixo dinamismo do RN, focando na redução das desigualdades regionais, apoiando ações de
modernização da gestão pública e visando à melhoria da qualidade de vida da população potiguar.

Seu objetivo é contribuir com o Governo do Estado para:

Aumentar a segurança alimentar, o acesso à infraestrutura produtiva e o acesso a mercados para a
agricultura familiar
Melhorar o acesso e a qualidade dos serviços da educação, da saúde e da segurança pública
Modernizar os sistemas de controle de despesas públicas, dos recursos humanos e da gestão de
ativos físicos, no contexto de uma abordagem de gestão baseada em resultados.

Está organizado em três grandes Eixos Estratégicos:

Componente 1 – Desenvolvimento Regional Sustentável
Componente 2 – Melhoria dos Serviços Públicos
Componente 3 – Melhoria da Gestão do Setor Público

A Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças – SEPLAN é a Coordenadora Geral do Projeto
e, por meio da Unidade de Gerenciamento do Projeto – UGP, é responsável pela gestão, planejamento,
monitoramento e avaliação de todas as atividades.

DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES
Quem são os Técnicos, Consultores, Estagiários e Prestadores de Serviço da
Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) e das Unidades Executoras Setoriais
(UES):

Servidores públicos (efetivos ou comissionados)
Consultores individuais contratados com recursos do Acordo de Empréstimo
Profissionais com vínculo de natureza trabalhista ou estatutária com outro
Órgão e que prestem serviços ou desenvolvam atividades junto à UGP ou UES
de natureza permanente, temporária ou excepcional, inclusive os especialistas
envolvidos em serviços prestados por empresas de consultoria.

Resumo dos objetivos da Instrução Normativa N.º 005:

Contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos dos profissionais
envolvidos no Governo Cidadão/Acordo de Empréstimo 8276-BR
Assegurar a estes profissionais a preservação de sua imagem e reputação
quando seu comportamento se pautar por estas normas éticas
Estabelecer regras éticas sobre o conflito de interesses públicos e privados e
limitar o uso de informação privilegiada após o exercício do cargo
Estimular o intercâmbio ético de experiências e conhecimentos entre os
setores público e privado.
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PRINCÍPIOS
GERAIS
Os profissionais ligados ao Governo Cidadão seguirão padrões éticos de conduta
seguindo os princípios da:

Independência

Prudência

Imparcialidade

Diligência

Objetividade

Integridade profissional e pessoal

Cortesia

Dignidade

Transparência

Probidade

Segredo profissional

Lisura

Estes profissionais devem conduzir suas atividades privadas de maneira a prevenir
conflito com o interesse público - que prevalecerá sempre sobre o interesse
privado.
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DEVERES
Previstos nas regras e princípios da administração pública:

Ser leal, respeitoso, cooperativo e cortês

Usar linguagem escorreita, polida, respeitosa
e compreensível

Zelar pela coisa pública
Primar por uma atuação tempestiva em
respeito aos prazos legais, salvo justa causa

Denunciar fatos que venham a sofrer ou
conhecer e que protelem a decisão dos feitos,
limitem sua independência ou criem
restrições à sua atuação

Manter sob sigilo informações pessoais de
colegas e subordinados que só a eles digam
respeito e que porventura tenha acesso

Desempenhar
suas
atividades
com
honestidade, imparcialidade, independência,
dignidade e dedicação

Informar à chefia imediata ou à autoridade
responsável caso assuntos da repartição
sejam revelados sem autorização

Não receber doações, benefícios, presentes
ou cortesias de empresas, grupos
econômicos ou autoridades públicas
relacionadas com o Governo Cidadão
(ressalvadas aquelas sujeitas às normas de
reciprocidade)

Informar à chefia imediata, quando notificado
ou intimado para prestar depoimento sobre
atos ou fatos de que tenha tomado
conhecimento em razão do exercício das
atribuições da função que exerce

Denunciar infrações à norma desta Cartilha

Manter neutralidade no exercício profissional,
conservando sua independência em relação
às influências político-partidárias, ideológicas
ou religiosas, de modo a evitar que estas
venham a afetar a sua capacidade de
desempenhar com imparcialidade suas
responsabilidades profissionais

Manter retidão em sua conduta
Informar sua situação patrimonial
Declaração de Bens e Rendas

e

Zelar pelo cumprimento deste Código
Transmitir aos colegas seu conhecimento,
contribuindo à melhoria do trabalho

Manter conduta colaborativa para com os
órgãos de controle
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Facilitar a fiscalização e supervisão de todos os
atos ou serviços por quem de direito,
prestando todo o apoio necessário

Trabalhar com vestimentas adequadas ao
exercício do cargo ou função, evitando o uso
de vestuário e adereços que comprometam a
boa apresentação pessoal, a imagem
institucional ou a neutralidade profissional

Comunicar a seus superiores qualquer ato ou
fato contrário ao interesse público, prejudicial
ao Projeto, de que tenha tornado
conhecimento em razão do cargo ou função

Observar as regras de suspeição
impedimento previstas na legislação

Evitar relações conflitantes com suas
responsabilidades profissionais, enviando à
Comissão de Ética informações sobre relações
e atividades econômicas ou profissionais que,
efetiva ou potencialmente, possam causar
conflito de interesses, indicando o modo pelo
qual pretende evitá-lo, na forma definida pela
Comissão de Ética

e

Cumprir e fazer cumprir as diretrizes do BIRD
que tratam do combate e prevenção à fraude
e à corrupção

Caso venha a ser oferecido, não se consideram
presentes os brindes que:
Não tenham valor comercial
Sejam oferecidos por autoridades ou entidades de qualquer natureza a título de cortesia,
propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, e
que não ultrapassem o valor de 1% de sua remuneração mensal.
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DEVERES
Em relação à execução do Projeto Governo Cidadão:

Zelar pela aplicação das normas constitucionais, das
leis e regulamentos
Exercer suas prerrogativas com dignidade e respeito à
causa pública
Receber respeitosamente as autoridades públicas, as
partes e terceiros interessados, dispensando-lhes
igualdade de tratamento
Zelar pela regularidade na tramitação dos processos
Prevenir e reprimir qualquer iniciativa dilatória ou ato
atentatório à boa-fé processual e à competência do
Projeto
Adotar atitudes e procedimentos objetivos e
imparciais, em particular, na instrução dos
procedimentos
que
deverão
sempre
ser
tecnicamente fundamentados.
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VEDAÇÕES
Valer-se, em proveito próprio ou de terceiros, de
informação privilegiada, ainda que após o fim de seu
vínculo com o Governo Cidadão
Utilizar bens ou serviços prestados à Administração
Pública para fins privados
Discriminar os envolvidos com a execução do Projeto
por motivo político, ideológico ou partidário, de
gênero, origem étnica, idade, orientação sexual ou
deficiência
Descurar-se do interesse público, conforme expresso
na Constituição Federal e na legislação em vigor
Participar, sem autorização legal, de conselhos ou
comissões de órgãos ou entidades envolvidas com a
execução do Projeto
Comportar-se de forma incompatível com
dignidade, a honra e o decoro de suas funções

a

Atuar como preposto ou procurador junto a
repartições públicas, salvo quando se tratar de
benefícios previdenciários ou assistenciais de
parentes até o segundo grau e de cônjuge ou
companheiro
Divulgar informações e dados técnicos sem
autorização (não se aplica às comunicações
institucionais a cargo do Setor de Comunicação do
Governo Cidadão).
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RELAÇÃO COM
TERCEIROS INTERESSADOS
Manter atitude de independência, evitando postura de superioridade,
inferioridade ou preconceito relativo a indivíduos, órgãos e entidades, projetos
e programas
Evitar que interesses pessoais e interpretações tendenciosas interfiram na
apresentação e tratamentos dos fatos levantados, bem como abster-se de
emitir opinião preconcebida ou induzida por convicção político-partidária,
religiosa ou ideológica
Manter cautela no manuseio de papéis de trabalho, documentos extraídos de
sistemas informatizados, exibição, gravação e transmissão de dados em meio
eletrônicos, para evitar uma divulgação não autorizada
Cumprir os horários e os compromissos agendados
Manter discrição na solicitação de documentos e informações necessários aos
trabalhos referentes à execução do Projeto
Manter-se neutro em relação às afirmações feitas pelos terceiros interessados,
no decorrer da execução das atividades do Governo Cidadão, salvo para
esclarecer dúvidas relacionadas à relação do terceiro com o Projeto
Alertar o terceiro interessado, quando necessário, das sanções aplicáveis em
virtude do descumprimento da legislação e dos instrumentos que o vinculem
ao Projeto, inclusive contratos e/ou convênios assinados.
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PROCESSO
ÉTICO
O processo ético será instaurado
de ofício pela Comissão de Ética
ou por representação fundamentada,
acompanhada da documentação com
a qual se pretende provar o alegado e,
se necessário, arrolando testemunhas,
que serão limitadas a três.

INFRAÇÕES
ÉTICAS
A transgressão de preceito ético deste Código constitui
infração ética, sujeitando o infrator às sanções éticas na
forma estabelecida neste Código, sem prejuízo daquelas
previstas em legislação infraconstitucional.
A transgressão a preceito ético acarretará, conforme sua
gravidade, as seguintes sanções éticas:
Recomendação
Advertência confidencial em aviso reservado
Censura ética.
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@governocidadao

@projetogovernocidadao

A íntegra da Instrução Normativa N.º 005, documento no qual
se baseou esta cartilha explicativa, está disponível em:

www.governocidadao.rn.gov.br

