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A Comissão de Ética da Secretaria da Controladoria-
Geral do Estado de Pernambuco (CE/SCGE), com base 
no disposto nos incisos III e VI, do art. 5°, do Decreto n° 
46.853/2018, e no inciso VI do art. 7°, da Portaria SCGE 
n° 009/2020, considerando o contexto atual em que 
praticamente todo o corpo funcional está exercendo suas 
atividades em regime de teletrabalho, o que nos traz 
mudanças significativas na forma de se comunicar com 
os colegas de equipe e na própria gestão das atividades a 
serem realizadas, levando-se em conta, ainda, o advento 
cada vez mais disseminado do uso das redes sociais 
e o impacto que nossas ações dentro deste ambiente 
virtual pode causar à imagem da nossa instituição e da 
nossa carreira profissional, vem publicar esta cartilha de 
condutas.

A cartilha contém um conjunto de recomendações e boas 
práticas, que refletem a conduta esperada pela entidade, 
a serem seguidas por seus servidores, estagiários e 
terceirizados.
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O QUE DIZ NOSSO CÓDIGO DE ÉTICA?

O Código de Ética do Servidor da SCGE é o instrumento 
que descreve os valores e os princípios que fundamentam 
a conduta pessoal e profissional entre os membros da 
instituição e deles com a sociedade. 

No tocante ao tema desta Cartilha, destacamos os 
dispositivos do nosso Código que nortearam a elaboração 
das recomendações propostas pela Comissão de Ética da 
casa.

Lembre-se, de acordo com o nosso Código, é dever do 
servidor, dentre outros:

• Zelar pela honra, valorização e dignidade da função 

pública, visando à preservação da boa imagem 

institucional; (Art. 4º, inc.II)

• Cumprir as obrigações que lhes forem atribuídas 

com o máximo empenho e qualidade técnica; (Art. 

4°, inc. IV)

• Ser pontual e assíduo com os compromissos, horário 

de trabalho e reuniões, de forma a evitar que  restem 

comprometidas as rotinas e as atividades; (Art. 4°, 

inc. V)
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• Cumprir os prazos estabelecidos para realização das 

atividades e outros trabalhos correlatos que lhes 

forem atribuídos; (Art. 4°, inc. VII)

• Respeitar e assegurar o sigilo, observando 

procedimentos legalmente estabelecidos para 

o repasse de informações obtidas em razão do 

exercício das atribuições do cargo; (Art. 4°, inc. IX)

• Agir de forma respeitosa e tolerante, estabelecendo 

relações cooperativas com colegas de trabalho, 

independente do nível hierárquico; (Art. 4°, inc. XVI)

• Adotar vestimentas e comportamento adequados 

ao exercício profissional, evitando comprometer a 

boa apresentação pessoal, a imagem institucional 

ou a neutralidade profissional; (Art. 4°, inc. XVIII)

• Usar sistemas, informações e equipamentos de 

informática para os fins institucionais aos quais se 

destinam; (Art. 4°, inc. XXI)

• Respeitar colegas, evitando desacreditá-los perante 

terceiros, devendo os desacordos metodológicos 

serem resolvidos internamente pelos meios 

existentes ou que venham a ser criados para esse 

fim. (Art. 4°, inc. XXV)
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Saliente-se, ainda, que é vedado:

• Apresentar-se como servidor da SCGE, inclusive 
quando fora das suas atribuições, com o propósito 
de angariar favores, benesses ou vantagens de 
ordem pessoal; (Art. 5°, inc. III)

• Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos 
ao seu alcance, ou do seu conhecimento, no 
atendimento de suas atividades; (Art. 5°, inc. X)

• Assumir posição de intransigência perante a 
chefia ou colegas de trabalho, devendo respeitar 
os posicionamentos e as ideias divergentes, sem 
prejuízo de representar contra qualquer fato, ato ou 
conduta irregular; (Art. 5°, inc. XIII)

• Apresentar-se à instituição, ou representá-la, fora do 
seu estado normal, sob efeito de qualquer substância 
alcoólica ou tóxica; (Art. 5°, inc. XVIII)
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NA ATUAÇÃO EM REGIME DE TELETRABALHO

Servidor, se liga: 

• Procure facilitar a comunicação com sua chefia 
e demais membros da equipe, use do bom senso 
e evite ficar indisponível durante o horário de 
funcionamento do órgão que é das 8h às 12h e das 
13h às 17h;

• Procure manter a câmera ligada durante as 
reuniões, a expressão facial é muito importante, 
evita confusões de intenção de fala e demonstra um 
maior comprometimento e interesse. Seja pontual, 
apresente-se de maneira adequada e mantenha o 
foco na reunião;

• Organize sua rotina para conseguir entregar no prazo 
todos os trabalhos de seu planejamento mantendo a 
responsabilidade ética de cumprir com suas tarefas.

Chefia, se liga: 

• Busque uma comunicação saudável com todos os 
membros da equipe, pactuando os compromissos 
de maneira antecipada, evitando surpreender o 
servidor com compromissos inesperados;
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• Viabilize suporte técnico para a equipe quando 

houver dificuldade sobre estrutura tecnológica;

• Procure marcar reuniões com antecedência mínima 

de 2 (dois) dias úteis1, para que os membros da 

equipe possam se programar. Evite horários 

inadequados e finalize a reunião no horário 

marcado.

• Utilize o bom senso para repactuar as metas de 

trabalho do servidor membro da Comissão de Ética, 

sempre que ele for demandado para realização de 

reuniões, estudos, eventos e demais atividades 

necessárias ao funcionamento do colegiado. Os 

trabalhos dos membros da Comissão de Ética são 

relevantes e têm prioridade sobre as atribuições 

próprias dos seus cargos.

1  Conforme Instrução de Serviço Interno SCGE n° 4/2018, Art. 24, Inciso III.



8

NO USO DAS REDES SOCIAIS

Servidor, se liga: 

• Não é permitido divulgar informações de uso 

interno ou confidencial e rotinas de trabalho;

• Cadastrar-se nas mídias sociais somente com 

seu e-mail pessoal. Lembre-se de que seu e-mail 

corporativo deve ser utilizado exclusivamente para 

fins profissionais;

• O perfil do servidor é pessoal, mas as suas 

informações são públicas. O servidor deve estar 

atento às interpretações que seu comportamento 

pode gerar, tanto para sua imagem pessoal, quanto 

profissional;

• Não expor colega de trabalho e/ou usuário do 

serviço público a situações vexatórias em redes 

sociais, pois as suas atitudes podem acarretar 

problemas para a imagem da Controladoria e dos 

servidores e/ou usuários;
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• Não expor conflitos do seu ambiente de trabalho, 
nem críticas à estrutura ou a processos da 
SCGE nas redes sociais. Os assuntos podem ser 
resolvidos internamente entre os servidores e a 
chefia imediata. A Comissão de Ética poderá ser 
consultada para orientar os gestores no âmbito da 
prevenção de conflitos; 

• Não falar em nome da instituição ou representá-la 
sem autorização oficial; 

• Não ofender ou difamar a instituição, servidores, 
colaboradores e usuários do serviço público;

• Ao ser questionado nas mídias sociais sobre 
algo referente à instituição e que não seja da 
sua competência, oriente a pessoa para que ela 
encontre a informação no sítio eletrônico do 
órgão ou indique o profissional certo para dar a 
informação;

• Não usar a logomarca ou qualquer imagem oficial 
do órgão, bem como seu cargo na Controladoria 
em relações de ordem particular, de maneira a 
evitar, mesmo que de forma aparente, possível 
constrangimento ou intimidação a terceiros, 
ou ainda a obtenção de vantagem indevida a si 
próprio ou a terceiros, comprometendo a imagem 
da instituição;
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• Fique atento para que sua conduta nas mídias 

sociais não demonstre conflitos de interesse;

• Materiais disponíveis no sítio eletrônico oficial 

da SCGE, como imagens, matérias jornalísticas 

e publicações, podem ser divulgados ou 

mencionados nas redes sociais. Sinta-se 

incentivado a fazê-lo. Mas atenção: dê os créditos 

aos autores das obras e sempre que possível, insira 

o link de onde você retirou a informação.

DÚVIDAS, CRÍTICAS, SUGESTÕES E DENÚNCIAS

Acesse o site da Comissão de Ética – SCGE. 

https://www.scge.pe.gov.br/comissao-de-etica/
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