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CÓDIGO DE BOA CONDUTA ÉTICA E PROFISSIONAL 

PREFÁCIO

 Com orgulho apresentamos o Código da Boa Conduta Ética e 
Profissional produzido no âmbito da Secretaria/Corregedoria Fazendá-
ria. É uma iniciativa que se harmoniza com as diretrizes do Governo do 
Estado do Piauí, que tem compromisso com a renovação de métodos 
e conceitos que apontem para a modernidade administrativa. Esse 
modelo passa pela valorização do seu quadro de colaboradores, aque-
les que, por vínculo direto ou indireto, são os executores das políticas 
públicas e da realização dos serviços necessários ao funcionamento 
do aparelho estatal; igualmente representa a afirmação da cidadania, 
credora e destinatária dos ofícios custeados pelos tributos. 

 É interessante assinalar que o Código tem um conteúdo ino-
vador, indutor de bons resultados, que coloca o Piauí na vanguarda 
dessa matéria. Diferentemente de Códigos que se limitam a repro-
duzir direitos e deveres que já se encontram nos estatutos de servi-
dores, e indo além das normas que vinculam apenas os funcionários, 
adotou-se no nosso Estado, pelo empenho da SEFAZ, um sistema 
amplo que abrange servidores, funcionários com qualquer vínculo e 
empregados que prestam serviços terceirizados. Todos recebem in-
dicativos para que os bons procedimentos sejam uma pauta comum 
nos recintos onde realizam as suas atividades.

 Outro ponto a se lançar luz é o fato de que o Código tem três 
linhas: a relação dos funcionários com a administração; a relação da 
administração com os funcionários; e a relação da administração e 
dos funcionários com os contribuintes. Isso faz com que sejamos de 
fato pioneiros no Brasil ao traçar essa fórmula de gestão ética.

 Desejamos que esse material comece como uma leitura agra-
dável, de caráter educativo, e evolua para induzir naturalmente uma 
nova forma de todos se relacionarem no trabalho e na vida.

PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 04 de novembro 2021.

JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS  
Governador do Estado
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APRESENTAÇÃO

 A Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí, cumprindo pro-

grama de modernização administrativa, ajustado às “Políticas para a 

Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Inte-

ramericano de Desenvolvimento GN-2350-9”, produziu um moderno 

código de conduta valendo-se do empenho da Corregedoria Fazen-

dária e da coparticipação de profissionais do Órgão.

 Houve o cuidado para que fosse oferecido um normativo mo-

derno, alinhado às melhores práticas administrativas. Vive-se, enfim, em 

tempos de compliance, que se traduz na obediência às leis, normas e 

procedimentos das organizações públicas e privadas, além do compro-

misso com os cidadãos, fornecedores e com a sociedade em geral. 

 Nesse âmbito, a considerar que a boa conduta é um com-

promisso de todos, o documento não se restringiu a ser um código 

que vinculasse apenas os funcionários; ele se abre em três direções: I) 

relacionamento da administração com os funcionários; II) relaciona-

mento dos funcionários com a administração; III) relacionamento da 

administração/funcionários com os administrados.

 O resultado esperado doravante é que, prioritariamente, seja 

semeada a cultura ética dentro da instituição. Ela deve incorporar-se 

naturalmente às rotinas profissionais e ao padrão de vida de cada 

agente. Assim, melhoram-se as organizações, aperfeiçoam-se os tra-

balhadores e dignificam-se as pessoas. Perceberemos maior qualida-

de nos ofícios desta Secretaria, nos aditivos da contenção de gastos 

de material, na economia de recursos com expedientes inócuos, na 

contribuição à sustentabilidade e na prevalência da qualificação dos 

prestadores de serviço em geral, em substituição ao ultrapassado há-

bito de semear o terror e multiplicar punições. 
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 Para assegurar a efetividade da boa administração, com o en-

volvimento de todos os atores, foram adotadas as seguintes medidas:

• Produção do Código da Boa Conduta Ética e Profissional em lingua-

gem acessível e distribuição clara dos respectivos tópicos;

• Elaboração de um Regimento Interno, a fim de que a Comissão de 

Ética tenha um padrão de procedimentos no exercício das suas atri-

buições;

•  Disseminação para os funcionários, na expectativa de que cada um 

seja exemplo para o outro;

• Criação de canais internos de comunicação, além dos meios de ou-

vir e responder as manifestações da sociedade;

• Apontamento aos administrados do respeito aos direitos da cida-

dania e da valorização da ordem jurídica na atuação da atividade 

fazendária do Estado do Piauí. 

 Que doravante estejamos unidos nas melhores práticas!

Teresina – PI, 04 de novembro de 2021

RAFAEL TAJRA FONTELES   

 Secretário de Estado da Fazenda
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PORTARIA SEFAZ-PI/GASEC Nº 5/2021

(Publicada no DOE Nº 237 de 04 de novembro de 2021)

Aprova o Código de Boa Conduta Ética e 

Profissional dos Funcionários da Secretaria da 

Fazenda do Estado do Piauí.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição 

que lhe confere o art. 109, II, da Constituição estadual; 

CONSIDERANDO que a moralidade pública é imposição constitucional, seja da 

Carta da República (art. 37, caput), seja da Constituição do Estado do Piauí (art. 39, caput);

CONSIDERANDO que a ética é a representação dos melhores hábitos e 

costumes de uma sociedade;

CONSIDERANDO que aqueles que prestam serviço, com qualquer vínculo 

junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí, têm o dever da boa postura no 

ambiente administrativo e nos relacionamentos em geral, uma vez que todos 

são remunerados pelos recursos advindos dos cidadãos e das pessoas jurídicas 

contribuintes; 

CONSIDERANDO que a instituição de um Código de Ética sinaliza 

objetivamente para critérios de boa conduta nos ofícios públicos; 

RESOLVE

Art. 1º Fica aprovado o Código de Boa Conduta Ética e Profissional dos Funcionários 

da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí, nos termos do Anexo Único. 

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação.

RAFAEL TAJRA FONTELES

Secretário de Estado da Fazenda
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ANEXO ÚNICO

CÓDIGO DE BOA CONDUTA ÉTICA E PROFISSIONAL

 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA 

DO ESTADO DO PIAUÍ

CAPÍTULO I

Seção I

Do âmbito da aplicação e das finalidades

Âmbito de aplicação

Art. 1º. O presente Código se aplica aos servidores regidos pelo Estatuto dos Servidores 

Públicos Civis do Estado do Piauí, lotados a qualquer título nesta Secretaria da 

Fazenda, bem como àqueles que, por força de lei ou contrato, prestam serviço de 

natureza permanente, temporária ou excepcional, direta ou indiretamente, à SEFAZ. 

Finalidades

Art. 2º. São finalidades do presente Código:

I. Padronizar regras claras a serem seguidas pelo público-alvo descrito 

no art. 1º, como recurso de prevenção de incidentes e de incentivo à 

formação do caráter ético, cooperativo, solidário e de responsabilidade 

profissional;

II. Sinalizar a importância funcional dos agentes públicos, enquanto 

prestadores de serviços de Estado, preservando a imagem, a reputação 

e a boa convivência com os colegas, as autoridades, os colaboradores e 

a sociedade;

III. Dar segurança aos contribuintes e ao público em geral que os servidores 

e agentes vinculados à SEFAZ trabalham em cumprimento às normas 

legais, devem lealdade à sua instituição e, independentemente das 

responsabilidades civis, penais e administrativas, têm o dever da boa 

conduta ética em todos os círculos de relacionamento.
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Seção II

Das Regras Deontológicas

Art. 3º. São regras deontológicas aquelas que estabelecem o alinhamento interno do 

indivíduo com princípios e valores morais, de maneira a orientar o que ele deve fazer 

ou evitar consoante lhe dita a sua consciência. Assim, cada agente vinculado à SEFAZ 

está ciente de que:

I. tem o dever de zelo no seu serviço, realizando-o de acordo com os 

regramentos, com presteza, com honestidade, com utilidade e com 

respeito a todas as pessoas envolvidas no expediente;

II. a sua remuneração é custeada pelos tributos pagos por todos, inclusive 

por ele próprio, e isso exige como contrapartida a qualidade dos 

serviços nos padrões ditados pelo art. 37, caput, da Constituição Federal, 

e art. 39 da Constituição do Estado do Piauí, o que significa obediência à 

legalidade, à impessoalidade, à moralidade e à eficiência;

III. deve ser transparente nas suas ações e claro nas instruções, informações 

e orientações que presta, conforme o caso, aos subordinados, aos 

colegas, aos superiores hierárquicos, às autoridades do controle e ao 

público em geral;

IV. a cortesia, a paciência e a boa-vontade são atributos devidos a terceiros; 

tratar mal um contribuinte, que paga os encargos ao Estado, é ato de 

injustiça geral e um dano moral em particular;

V. a conduta do funcionário não deve ser pautada por interesses pessoais, 

familiares, nacionais ou por pressões políticas;

VI. salvo os casos declarados sigilosos, deve dar publicidade a qualquer 

ato administrativo, de forma que o interessado possa ter acesso ao 

conteúdo, conhecer, compreender e eventualmente impugnar as 

razões de fato ou de direito nele apresentadas pela administração;

VII. como servidor-cidadão, tem compromisso com os recursos ambientais, 

devendo promover o uso sustentável da água, dos combustíveis e da 

energia; a redução do consumo, a reciclagem de materiais e a redução 

da geração de resíduos sólidos;

VIII. deve contribuir com o poder público estadual na elaboração e execução 

de políticas públicas gerais e com programas voltados a ações sociais e 

ao desenvolvimento sustentável.
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CAPÍTULO II

Do papel da boa administração

Art. 4º.   A Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí, no seu gerenciamento interno, 

terá empenho nas seguintes ações: 

Valorização da equipe

I. Conhecer sua equipe e suas atividades, reconhecer as aptidões, 

incentivar a cooperação entre os grupos de trabalho e a 

participação individual, podendo outorgar diplomas honoríficos 

por meio de programa de incentivo a ser organizado anualmente 

pela Corregedoria Fazendária;

Estímulo à criatividade

II. Os servidores e colaboradores serão estimulados a contribuírem 

com sugestões de medidas que aperfeiçoem métodos, 

racionalizem recursos, otimizem o tempo e aumentem a produção 

e a qualidade; o que podem fazer individual ou coletivamente em 

manifestações escritas encaminhadas por intermédio dos seus 

superiores;

Ambiente de trabalho

III. Orientar permanentemente os quadros de chefias para o 

compromisso de estabelecer clima favorável à realização 

profissional de todos, zelando por um ambiente saudável, 

harmonioso, cooperativo e de respeito mútuo; 

IV. Combater o assédio moral, deixando claro que cada chefe abster-

se-á de transferir a subordinado tarefa fora das suas atribuições ou 

em grau de demanda incompatível com o horário de serviço, assim 

como reservará as correções para conversas individuais, falando 

com respeito e ouvindo com atenção;

V. Enfrentar com rapidez, discrição e eficiência as notícias de 

assédio sexual, dando-lhes, a partir de elementos plausíveis, o 

encaminhamento disciplinar e criminal em relação ao agressor, 

além do apoio psicológico às vítimas;
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Saúde dos profissionais

VI. A saúde física e mental dos profissionais, por estar associada 

à dignidade da pessoa humana e por repercutir na qualidade 

do serviço, será observada pela administração, que oferecerá 

os recursos necessários de assistência quando clinicamente 

recomendados;

Canais de comunicação

VII. Serão mantidos canais formais para recepção, encaminhamento 

e processamento de opiniões, sugestões, reclamações, críticas e 

denúncias sobre transgressões éticas, provenientes dos diversos 

públicos de relacionamento.
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CAPÍTULO III

Dos direitos e garantias no ambiente da Secretaria da Fazenda

Art. 5º. Os servidores e colaboradores que constituem o público-alvo deste Código têm 

assegurados os seguintes direitos, além daqueles estabelecidos em lei ou contrato:

Tratamento digno

I. O exercício de suas atividades com independência, dentro dos 

princípios da honradez, da isonomia e da justiça, sem interferências 

econômicas, políticas ou administrativas que venham a contrariar 

regras ou o andamento correto dos serviços;

Treinamento e orientação

II. A oportunidade de participar de treinamentos, de ter acesso a 

emprego de novas tecnologias e de ser orientado, com polidez, 

pelos superiores hierárquicos nas situações em que deva 

aperfeiçoar a metodologia de trabalho. 

Liberdade de expressão

III. A liberdade de manifestação, observado o respeito à instituição, às 

autoridades constituídas e aos demais agentes públicos;

Preservação da intimidade

IV. O sigilo de suas informações de ordem pessoal;

Igualdade de oportunidades

V. A igual oportunidade nos sistemas de aferição, avaliação 

e reconhecimento de desempenho, sendo informado de 

procedimentos e decisões por critérios objetivos.
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CAPÍTULO IV

Dos deveres éticos

Art. 6º. Independentemente das obrigações funcionais estabelecidas em lei, 

regulamento ou contrato, são deveres éticos:

 

Postura

I. Adotar vestimenta compatível com o ambiente de trabalho e comportar-

se com gentileza e distinção perante a todos, utilizando vocabulário 

adequado e eximindo-se de gestos de descortesia ou vulgaridade;

Educação fiscal

II. Envolver-se em ações individuais ou coletivas que auxiliem na educação 

fiscal, colaborando com a formação de cidadãos conscientes das suas 

obrigações como contribuintes e beneficiários do Estado;

Conflito de interesses

III. Dar conhecimento ao seu superior hierárquico a respeito de conflitos 

de interesses, efetivos ou potenciais, assim como de situações legais 

de impedimento e suspeição, de forma a não comprometer a lisura da 

atividade para a qual tenha sido especialmente designado;

Uso de equipamentos

IV. Considerar que os sistemas, informações e equipamentos de informática 

se destinam aos objetivos da instituição fazendária e, portanto, não 

podem ser empregados para fins particulares ou para recolher ou 

veicular conteúdos que não estejam em conformidade com as suas 

atribuições;

Registros

V. Produzir os seus relatórios, apontamentos, lavraturas e quaisquer 

expedientes técnicos ou de comunicação interna ou externa de 

maneira correta, seja na exatidão de dados, seja no emprego adequado 

da língua portuguesa, com absoluta transparência, sem ambiguidades, 

valendo-se do formato e da estética para cada caso;
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Responsabilidade pelos escritos

VI. Assumir a responsabilidade pela execução do seu trabalho, com ênfase 

nos relatórios, pareceres e opiniões profissionais de sua autoria e indicar, 

quando for o caso, a fonte da informação que subsidiou a análise;

Legalidade

VII. Ter em mente que todo funcionário atua de acordo com a lei, com 

as normas e procedimentos escritos e, em assim sendo, qualquer 

comunicação ao contribuinte deve conter os fundamentos da respectiva 

informação ou decisão;

Sigilo profissional

VIII. Respeitar o sigilo profissional e zelar pela confidencialidade de 

informações de contribuintes, expondo-as estritamente no exercício 

legal das suas atribuições ou quando determinado por ordem de 

autoridade judicial; 

Zelo com informações da repartição

IX. No relacionamento particular e social, o servidor deve se eximir de 

comentários desabonadores sobre o setor ao qual presta serviço 

ou a pessoas que nele trabalham, assim como, consciente ou 

inadvertidamente, repassar informações que possam comprometer a 

segurança das operações, das instalações, dos profissionais ou que, de 

qualquer forma, sirvam para terceiros causarem prejuízo ou obterem 

vantagem;

Colaboração com os órgãos do controle

X. Acatar e contribuir com fiscalizações e controles da Secretaria da 

Fazenda e demais órgãos competentes, como a Controladoria-Geral do 

Estado, a Procuradoria-Geral do Estado e a Corregedoria Fazendária, 

bem como ser preciso nas informações a subsidiarem peças jurídicas 

a serem encaminhadas ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e ao 

Tribunal de Contas;
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Apoio à equipe

XI. Solicitar, por meio do seu superior hierárquico, que determine ao órgão 

de gerenciamento de recursos humanos que preste apoio psicossocial 

para os servidores que dele necessitem;

Ambiente de trabalho

XII. Manter limpo e em ordem o local de trabalho, com organização lógica 

dos documentos e planejamento das ações quando as atividades 

dependerem de pautas e prazos;

XIII. Colaborar para promover condições de trabalho que não coloquem em 

risco a segurança física e a saúde mental das pessoas; ser solidário com o 

sofrimento alheio e contribuir para o equilíbrio entre a vida profissional, 

pessoal e familiar de todos os servidores e prestadores de serviço;

Respeito à diversidade

XIV. Respeitar a diversidade e orientar no enfrentamento de todas as formas 

de preconceito e discriminação. Nenhuma pessoa receberá tratamento 

discriminatório em consequência de sua raça, cor de pele, origem 

étnica, nacionalidade, posição social, idade, religião, gênero, orientação 

sexual, estética pessoal, condição física, mental ou psíquica, estado civil, 

opinião, convicção política, identidade de gênero ou qualquer outro 

fator de diferenciação individual;

Respeito à propriedade intelectual

XV. Considerar a propriedade intelectual e reconhecer os méritos relativos 

aos trabalhos desenvolvidos por colegas, independentemente de 

sua posição hierárquica, e por terceiros, citando as respectivas fontes 

quando necessitar se valer de menções a tais trabalhos; 

Supervisão funcional

XVI. Orientar adequadamente os estagiários, inclusive quanto às normas 

contidas neste Código; e, exercendo atividade de chefia, cumprir, no 

limite das normas de competências, as obrigações de ordenar, controlar 

e corrigir e, desta forma, exercer a supervisão sobre a qualidade dos 

serviços e a regularidade dos procedimentos.
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CAPÍTULO V

Das vedações de condutas

Art. 7º. Para além das proibições previstas na legislação, nas normas internas e nos 

contratos de prestação de serviço, aplicam-se, quando couber, as seguintes vedações 

de caráter ético:

Identificação com desvio de finalidade

I. Identificar-se, fora das suas atribuições, como funcionário da 

Secretaria da Fazenda com o propósito de obter favores, benesses 

ou vantagens de ordem pessoal;

Valer-se de artifícios

II. Usar de artifícios para postergar ou dificultar o exercício regular de 

direito por qualquer pessoa; 

Sinceridade

III. Faltar com a verdade com colegas, superior hierárquico ou público 

em geral.

Remuneração externa

IV. Receber salário, remuneração ou qualquer benefício de outras 

fontes em desacordo com a legislação;

Consultoria a contribuinte

V. Prestar serviços de consultoria a contribuinte de fato ou de direito, 

ainda que sem remuneração;

Informações privilegiadas

VI. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno 

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

terceiros; 
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Imprensa e redes sociais

VII. Passar à imprensa ou publicar em redes sociais informações 

relativas ao serviço ou à Secretaria da Fazenda em geral, salvo se 

autorizado;

Aceitação de brindes

VIII. Aceitar, em razão do cargo ou função que ocupe, presente ou 

vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou outrem, 

inclusive convites de caráter pessoal para viagens, hospedagens e 

outras atrações. Não se consideram presentes ou vantagens, para 

os fins deste inciso:

a) brindes que não tenham valor comercial;

b) cortesias e presentes que são distribuídos genericamente 

por entidades de qualquer natureza a título de propaganda, 

divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou 

datas comemorativas.

Empatia

IX. Comprometer o ambiente de fraternidade ou prejudicar 

deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos 

que tenham relação, direta ou indireta, com sua atividade funcional;

Impedimento funcional

X. O servidor não pode participar de decisão na qual ele ou um dos 

membros da sua família tenha interesses financeiros.

Tratamento diferenciado

XI. O funcionário deve abster-se de praticar qualquer ação arbitrária 

que prejudique membros do público, bem como de qualquer 

tratamento preferencial, quaisquer que sejam os motivos. Se 

houver necessidade de atendimento diferenciado, o servidor 

justificará com dados objetivos a adoção da medida;
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Abuso de poder

XII. As competências são exercidas unicamente para os fins conferidos 

pela norma jurídica. O funcionário deve, portanto, abster-se 

de utilizar essas competências para fins que não tenham um 

fundamento legal ou que não sejam motivados pelo interesse 

público;

Responsabilidade por excesso de direito ou poder

XIII. Aproveitar-se abusivamente de um direito e/ou atuar com excesso 

no exercício de um poder delegado são situações que representam 

ato ilícito e podem ser enfrentadas nas esferas administrativa e 

judicial;

Conivência

XIV. Ser conivente com erro ou infração às normas legais, às instruções 

internas e a este Código de Ética.
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CAPÍTULO VI

Seção I

Do profissionalismo 

Modelo profissional

Art. 8º. O servidor da SEFAZ, sobretudo na atividade-fim, é um profissional com 

conhecimento especializado e deve pautar o trabalho pelo estudo permanente, pelo 

acompanhamento das alterações normativas, pela participação efetiva nas reuniões 

às quais for convocado e no emprego cotidiano do regramento ético deste Código. 

Dever de conhecimento

Art. 9º.  Para prevenção de responsabilidade própria e para respeito a direitos e 

interesses legítimos de terceiros, o funcionário deve estudar amiúde as regras 

disciplinares do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí (Lei 

Complementar nº 13/1994 e suas alterações); os ditames da Lei do Processo 

Administrativo (Lei nº 6.782/2016), a Lei da Improbidade Administrativa (Lei nº 

8.429/1992), as matérias relacionadas a atos ilícitos do Código Civil e os indicativos de 

crimes contra a administração pública e contra a administração da Justiça tipificados 

no Código Penal.

Exemplo de retidão

Art. 10. A postura profissional se estende aos relacionamentos em sociedade, onde 

será percebido como agente do Estado remunerado pelos contribuintes e, portanto, 

a sua conduta deve ser exemplo de retidão.
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Seção II

Da relação com a sociedade

Princípio da igualdade

Art. 11.  No tratamento de pedidos do público e na tomada de decisões, o servidor 

deve garantir o respeito pelo princípio da igualdade de tratamento, o que importa em 

repelir toda conduta ou procedimento que signifique ingerência político-partidária, 

que represente qualquer forma de intimidação, tráfico de influência, parcialidade, 

suborno ou extorsão e que interfira, direta ou indiretamente, sobre sua autonomia 

profissional.

Rejeitar a discriminação

Art. 12. O funcionário deve evitar qualquer discriminação injustificada entre membros 

do público, com base na nacionalidade, no sexo, na orientação sexual, na raça, na cor, 

na origem étnica ou social, nas características genéticas, nas deficiências ou limitações 

pessoais, na idade, na religião ou crença, nas opiniões políticas ou qualquer outra opinião.

 

Parágrafo único. Diferentemente da discriminação, há situações de atenção 

prioritária que estão previstas em lei exatamente pelo seu conteúdo ético.  

Objetividade

Art. 13. Quando tomar decisões, o funcionário deve ter em consideração os fatores 

pertinentes e atribuir a cada um deles o peso devido para os fins da decisão, excluindo 

da apreciação qualquer elemento irrelevante.

Esclarecimento sobre erros ou omissões

Art. 14. O funcionário observará ao cidadão ou associação de cidadãos os erros ou 

omissões eventualmente existentes nos documentos, conferindo-lhes a possibilidade 

de os corrigir e indicando, quando for o caso, as normas e as repartições pertinentes. 

Erro profissional

Art. 15. Se incidir em um erro que prejudique os direitos ou interesses de um membro 

do público, o funcionário deve pedir desculpa por esse fato e procurar corrigir as 

consequências negativas de forma rápida, informando ao interessado sobre as 

providências adotadas.
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Parágrafo único. O erro escusável não caracteriza infração disciplinar por si, 

resolvendo-se pela adoção de providências reparadoras por iniciativa do próprio 

funcionário ou em procedimento de ajustamento de conduta ético-profissional ou 

termo circunstanciado administrativo, conforme o caso.

Ouvir o interessado

Art. 16.  Qualquer membro do público tem direito, nos casos em que uma decisão que 

afete os seus direitos ou interesses tiver que ser tomada, a apresentar comentários 

por escrito e, quando necessário, a fazer observações oralmente antes de a decisão 

ser adotada.

Formação de consciência cidadã

Art. 17. O servidor, quando convocado, realizará com entusiasmo campanhas de 

conscientização da sociedade sobre a importância dos tributos e do papel da 

cidadania para evitar a sonegação; sobre o bom uso do dinheiro público; bem como 

do papel de todos no acompanhamento dos gastos. Utilizará, para tanto, entre outros 

recursos, de palestras educativas em estabelecimentos escolares de ensino médio e 

em entidades associativas e clubes de serviço.

Textos particulares

Art. 18. Nos artigos e trabalhos acadêmicos que produzir, incluindo pesquisas de 

cunho particular, o funcionário não utilizará informações sigilosas ou opiniões que 

possam ser interpretadas pelo público como posicionamento institucional.
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Seção III

Das respostas aos cidadãos

Dever de resposta

Art. 19.  O funcionário ao qual for endereçado o expediente deve acusar a recepção, 

considerando o direito constitucional de petição que traz, em contrapartida, o dever 

de o agente da administração responder sob pena de responsabilidade disciplinar. 

§ 1º. Se o funcionário não for o responsável pela resposta, fará imediato 

encaminhamento a quem tiver atribuição para conhecer o documento, sobre o qual 

recairá o dever ético de responder.

§ 2º. Na resposta ou no aviso de recepção, o funcionário deve indicar o nome, o 

número de telefone e outras formas de contatos telemáticos daquele que está a 

tratar do assunto, bem como o serviço ao qual pertence. 

§ 3º. Não é necessário acusar a recepção ou dar qualquer resposta no caso de cartas, 

mensagens ou queixas da mesma pessoa ou entidade quando se tornam abusivas 

em virtude do seu excessivo número ou do seu caráter repetitivo ou despropositado. 

O agente responsável pelo procedimento deverá, no entanto, autuar essas peças 

em separado (em anexo físico ou digital), com despacho que justifique o caráter 

impertinente dessas manifestações. 

§ 4º. Quando as comunicações de terceiros contiverem ofensas, vocabulário 

inadequado, reclamações de serviços ou funcionários, o expediente será encaminhado 

à Corregedoria Fazendária para análise e tomada de providências. 

§ 5º. O funcionário deve ser honesto, cortês e acessível nas suas relações com o público. 

Nas respostas a cartas, chamadas telefônicas e outros meios de contato, responderá 

da forma mais completa e exata possível às perguntas que lhe forem feitas.

Comunicação com interessados

Art. 20.  O servidor, no exercício do dever de resposta, garantirá que as decisões que 

afetem direitos ou interesses privados sejam notificadas por escrito à pessoa ou às 

pessoas interessadas, fazendo-as em prazo razoável de até 10 (dez) dias úteis.
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Art. 21.  O servidor é consciente de que a cidadania tem o direito constitucional à 

informação, o que traz inerente o direito à informação, que pode ocorrer das seguintes 

maneiras:

I. Direito a informar-se – O interessado procura a repartição; a 

iniciativa é dele;

II. Direito a ser informado – A administração, de ofício, informa ao 

interessado quando em relação a ele houver de ser apresentada 

resposta ou dado conhecimento de decisão. 

Art. 22. Consideram-se válidas as comunicações por e-mail ou outros recursos 

telemáticos, desde que o funcionário mantenha o registro do teor e do 

encaminhamento. 

Contatos telemáticos

Art. 23. Os servidores responsáveis por encaminhamento, despachos ou decisões de 

interesse do público solicitarão, e manterão em seus arquivos, os meios de contatos 

telemáticos autorizados pelo interessado, dando-lhe a conhecer que serão recursos 

empregados tanto para expedição quanto para recepção de informações, petições 

ou documentos, sempre que não dependam por lei de forma própria.

Parágrafo único. Se, em virtude da sua confidencialidade, um funcionário não puder 

divulgar a informação solicitada, deve indicar à pessoa em questão as razões pelas 

quais não pode lhe transmitir a informação.

Ética com as pessoas

Art. 24.  O funcionário, em qualquer ambiente, tem a obrigação ética de respeitar a 

prioridade alheia, os espaços privativos, as regras de trânsito e o tempo das pessoas, 

que não pode ser desperdiçado com atrasos sem prévio aviso. 



31

CÓDIGO DE BOA CONDUTA ÉTICA E PROFISSIONAL 

CAPÍTULO VII

Seção I

Do Conselho Superior de Ética

Art. 25.  Fica constituído o Conselho Superior de Ética Pública da Secretaria da 

Fazenda do Estado do Piauí, vinculado ao gabinete do respectivo secretário de 

Estado, com as seguintes atribuições:

Cultura da ética

I. Programar e apoiar a divulgação deste Código, bem como 

coordenar campanhas de esclarecimento ao público-alvo no 

sentido de dar efetividade à cultura da ética dentro da Secretaria; 

Revisão do Código

II. Revisar as normas que dispõem sobre conduta ética e propor 

aos setores competentes a atualização de textos normativos que 

estejam em conflito com as disposições éticas deste Código; 

Regimento Interno

III. Elaborar, atualizar ou revisar o Regimento Interno da Comissão de 

Ética, que será submetido à aprovação do secretário de Estado da 

Fazenda;

Consultas interpretativas

IV. Responder a consultas formuladas pela Corregedoria Fazendária 

e pela Comissão de Ética sobre casos omissos, podendo baixar 

resoluções com o sentido de padronizar o entendimento;

Subsidiar com informações

V. Mediante solicitação, subsidiar o secretário de Estado da Fazenda e 

o corregedor fazendário sobre atos de agentes públicos vinculados 

a este Código, sobre os quais devam ser tomadas decisões que 

dependam de estudo complementar; 

Conhecimento de irregularidades

VI. Receber representações contra agente público sob o controle ético 

da Secretaria, desde que plausíveis, com indicação objetiva de 

fatos e de possíveis infratores;
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 Comissão de Ética

VII. Coordenar a composição da Comissão de Ética, na forma deste 

Código;

Adoção de providências

VIII. Dispondo de elementos de razoabilidade quanto à ocorrência 

de violação ético-profissional, o Conselho poderá encaminhar 

a notícia à Comissão de Ética para as providências previstas nas 

normas procedimentais deste Código;

Julgamento

IX. Homologar ou rejeitar atos e julgar decisões da Comissão de Ética; 

Ética e infração disciplinar

X. Em verificando que a infração ética caracteriza, também, infração 

disciplinar, deixará a matéria ao crivo da Corregedoria Fazendária, 

evitando a superposição de procedimentos pelo mesmo fato;

Produção de relatório anual

XI. Produzir no mês de dezembro de cada ano o relatório das atividades 

de gestão da ética, dando conhecimento ao secretário da Fazenda, 

à Controladoria-Geral do Estado, à Corregedoria Fazendária, além 

da publicação nos espaços internos de publicidade institucional.

Composição do Conselho

Art. 26.  O Conselho Superior de Ética será composto por cinco membros, sendo 

quatro deles designados pelo secretário de Estado da Fazenda, escolhidos entre 

servidores de nível superior, com conduta ilibada e conhecimentos sobre ética e 

demais instrumentos de controle da administração pública, sob a presidência do 

corregedor fazendário. 

Parágrafo único. A Portaria de constituição do Conselho poderá estabelecer prazo 

de validade ou, em deixando aberto, será admitida a substituição de membros a 

qualquer tempo, respeitada sempre a presidência pelo Corregedor Fazendário. 



33

CÓDIGO DE BOA CONDUTA ÉTICA E PROFISSIONAL 

Seção II

Da Comissão de Ética

Formação da comissão

Art. 27.   A Comissão de Ética será composta por três membros titulares e três 

suplentes, todos em exercício na SEFAZ, com pelo menos cinco anos de experiência 

profissional no Órgão e com reconhecida idoneidade moral, sendo: 

I. um servidor indicado pelo secretário da Fazenda; 

II.  um servidor indicado pelo corregedor fazendário;

            III. um servidor eleito pelas entidades representativas das categorias. 

Suplentes

§ 1º. Para cada indicação será apresentado o respectivo suplente, que substituirá o 

titular nas seguintes hipóteses:

I. Impedimento ou suspeição;

II. Impossibilidade física;

III. Férias e licenças;

IV. Aposentadoria ou exoneração;

V. Pedido de afastamento da Comissão, aprovado pelo Conselho 

Superior de Ética;

VI. Nomeação superveniente para função que recomende dedicação 

exclusiva;

VII. Indicação por autoridade da SEFAZ para participar de grupo 

especial de trabalho que envolva atividades constantes, bem 

como requisição para apoio a autoridades ou outros órgãos da 

administração do Estado;

VIII. Perda do requisito de idoneidade moral. 

Idoneidade moral

§ 2º. Pressupõe-se a ausência ou perda de idoneidade moral os servidores que 

forem condenados em processo disciplinar, ações civis públicas ou de improbidade 

administrativa, ou sentenciados criminalmente. 

Referendum e homologação

§ 3º. As indicações serão referendadas pelo Conselho Superior de Ética, em até cinco 

dias úteis após a apresentação da lista, podendo haver impugnação motivada; e, ao 

fim, homologadas pelo secretário de Estado da Fazenda. 
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Mandato

Art. 28.   A Comissão de Ética terá mandato de dois anos, podendo ser reconduzida 

sucessivamente no todo ou em parte. 

Parágrafo único. Os membros da Comissão não serão destituídos por razões estranhas 

ao estabelecido neste Código, não terão normalmente dedicação exclusiva; e atuarão 

quando convocados por ato do Conselho Superior ou por iniciativa do presidente 

para reunião extraordinária.

Presidência da Comissão

Art. 29.   A presidência da Comissão será exercida a partir do consenso entre os seus 

membros e o corregedor fazendário; ou, havendo impasse, será escolhido o servidor 

com maior tempo de serviço efetivo na SEFAZ.

Critérios

Art. 30.   A Comissão adotará, além dos critérios estabelecidos na Lei do Processo 

Administrativo, os seguintes:

I. Atuação em conformidade com as determinações deste Código 

e seu Regimento Interno, valendo-se, supletivamente, da Lei 

do Processo Administrativo do Estado do Piauí e do Código de 

Processo Civil, nessa ordem;

II. As reuniões e audiências devem funcionar com a integralidade dos 

membros;

III. Cada membro zelará pela sua independência e decidirá por 

critérios impessoais, evitando que crenças e convicções particulares 

interfiram na apreciação dos casos;

IV. Os membros da Comissão não são representantes da administração 

nem representantes dos servidores; todos estão a serviço da norma 

jurídica, a ser aplicada com correção e justiça;

V. As decisões serão adotadas pela maioria dos membros, facultado 

ao servidor vencido a apresentação de relatório em separado;

VI. Para o exercício da autoridade moral, os membros da Comissão 

devem ser exemplos de boa conduta, zelando pela ética nas 

instruções processuais, no curso das suas atribuições cotidianas e 

nos relacionamentos em sociedade. 
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Competências da Comissão de Ética

Art. 31.   Compete à Comissão de Ética:

I. Reunir-se sempre que provocada pelo Conselho Superior de Ética; 

II. Reunir-se extraordinariamente por convocação do presidente, para 

organização interna, distribuição de tarefas, estudo geral de casos 

e encaminhamento ao Conselho de Ética de assuntos que exijam 

consideração superior;

III. Escolher o secretário, que será designado em ata pelo presidente;

IV. Participar de programas de prevenção, divulgação do Código, 

conscientização da sociedade e outras tarefas determinadas pelo 

Conselho Superior;

V. Ao fim de cada gestão, elaborar e publicar relatório da atuação, 

com omissão dos nomes dos envolvidos, com o propósito de 

demonstrar a efetividade do controle e afirmar a consciência ética 

na Secretaria;

VI. Por designação do corregedor fazendário ou do Conselho Superior 

de Ética, realizar averiguações, que consistem na verificação 

presencial de fato, local ou circunstância, e investigações 

preliminares, para recolher informações que subsidiem a adoção 

de providências;

VII. Lavrar termo circunstanciado administrativo e termo de 

ajustamento de conduta, conforme o caso, na forma do Regimento 

Interno;

VIII. Mediante ato exarado pelo Conselho Superior de Ética, agir na 

apuração formal de incidente ético-profissional, adotando os 

procedimentos deste Código e do Regimento Interno;

IX. Recomendar, quando for o caso, a aplicação de censura ética a 

servidor, respeitada a garantia do contraditório e da ampla defesa;

X. Recomendar a censura ética aos demais agentes identificados 

no art. 1º, que, sendo referendada pelo Conselho Superior, será 

encaminhada em forma de notícia aos órgãos e empresas aos 

quais estiverem originalmente vinculados; 

XI. Adotar o sigilo como norteador de todas as fases de sua atuação, 

respeitadas as prerrogativas da advocacia (Lei nº 8.906/94);
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XII. Dar imediato conhecimento ao corregedor fazendário da ocorrência 

de infração disciplinar em tese, improbidade administrativa ou 

crime contra a administração pública de que tiver conhecimento 

em razão do ofício;

XIII. Fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro 

de carreira dos servidores os registros sobre conduta ética, para 

o efeito de instruir e fundamentar promoções, e para os demais 

procedimentos cujas informações forem justificadamente 

relevantes;

XIV. Propor ao Conselho de Ética a revisão das normas deste Código e 

do Regimento Interno, mediante fundamentação.

Treinamento introdutório

Art. 32.  A Comissão de Ética realizará treinamento introdutório aos servidores em 

estágio probatório e àqueles que por lei, contrato ou cedência, forem lotados na 

Secretaria da Fazenda, com a finalidade de dar conhecimento do Código de Ética, 

explicar as peculiaridades do Órgão, das suas instalações e dos profissionais que ali 

atuam e facilitar, com isso, a rápida adaptação desses colaboradores. 

Orientação profissional

Art. 33.  É lícito à Comissão assistir ao servidor em questões que envolvam dilema 

moral ou conflito de interesses, orientando-o acerca da boa conduta no caso concreto. 
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Seção III
Das Sanções Éticas e dos Meios Alternativos de Resolução

Censura
Art. 34.  Ao funcionário que incorrer em transgressão ético-profissional, sem resolução 
por meio alternativo, poderá ser recomendada pela Comissão de Ética a aplicação de 
censura, a ser julgada pelo Conselho Superior, observados os incisos IX e X do art. 31. 

§ 1º. O relatório será fundamentado com descrição dos fatos e das repercussões 
jurídicas, tomando-se em conta as indicações deste Código.

§ 2º. A aplicação de censura ética prescreve no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a 
partir do momento do conhecimento do fato, que poderá ocorrer das seguintes formas:

I. Representação (denúncia/queixa) recebida pelo Conselho Superior 
de Ética;

II. Ciência da chefia imediata ou de qualquer superior hierárquico, de 
alguma forma registrada em qualquer comunicação, relatório ou 
documento;

III. For considerado notório, pela circulação da informação no 
ambiente da Secretaria, por veiculação na imprensa ou propagação 
por redes sociais. 

Meios alternativos de resolução
Art. 35.  Presentes os requisitos indicados no Regimento Interno, a Comissão de Ética 
poderá substituir a recomendação de censura por termo de ajustamento de conduta 
ou termo circunstanciado administrativo, conforme o caso.

Parágrafo único. O ajustamento de conduta e a subscrição de termo circunstanciado, 
uma vez cumpridas as condições firmadas pelo funcionário, não caracterizam 
penalidade e constarão de registro unicamente para efeito de estatística ou 
verificação por órgãos de controle. 

Mediação e conciliação
Art. 36.  Percebendo situação de conflito entre funcionários ou entre funcionários e 
chefias, a Comissão de Ética pode, de ofício ou provocada pelo corregedor fazendário, 
designar audiência para mediação e conciliação, buscando evitar que o incidente 
ganhe contornos de gravidade, restabelecendo, dessa forma, a harmonia entre os 
profissionais e a regularidade dos serviços. 

Parágrafo único. A composição entre as partes será por todos assinada em termo 
próprio de audiência e encaminhado relatório para a Corregedoria Fazendária, para 
efeitos de acompanhamento dos resultados. 
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CAPÍTULO VIII

Seção I

Dos procedimentos da Comissão de Ética

Início dos trabalhos

Art. 37.  Acionada para agir pelo Conselho Superior de Ética, a Comissão reunir-se-á 

em até três dias úteis subsequentes e organizará o caderno processual, físico ou 

digital, instruindo-o com as seguintes peças:

I. Ato que determina a apuração do caso específico;

II. Ato de designação geral da Comissão permanente;

III. Documentos com informações e/ou provas sobre os fatos objeto 

de apuração.

Convocação do arguido

Art. 38.  Será expedida convocação ao funcionário para comparecer à Comissão 

para prestar esclarecimentos, sendo inquirido objetivamente sobre os fatos e 

circunstâncias.

Solução conciliatória

Art. 39.  Presentes os requisitos, a Comissão poderá resolver o incidente pela adoção 

de um dos meios alternativos de resolução, na forma do Regimento Interno. 

Parágrafo único. Firmado o compromisso resolutivo pelo funcionário, será produzido 

relatório e encaminhado ao corregedor fazendário, que o submeterá à apreciação do 

Conselho Superior de Ética.

Instrução do processo ético-profissional

Art. 40.  Se o funcionário não aderir à composição proposta, ou se, pela gravidade 

da infração, nenhum dos meios alternativos previstos neste Código se ajustar ao 

caso, a Comissão fará a instrução do processo ético, reunindo elementos de prova 

complementar e, após, abrirá prazo de 10(dez) dias úteis para o arguido apresentar, 

querendo, as contraprovas do seu interesse.
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§ 1º. Serão produzidas as contraprovas da defesa que se mostrarem pertinentes ao 

esclarecimento do caso; serão indeferidas as provas impertinentes, adotando-se 

supletivamente as referências do Código de Processo Civil. 

§ 2º. Formando o conjunto probatório, o arguido será intimado a apresentar defesa 

escrita no prazo de dez dias úteis; não o fazendo, será nomeado defensor dativo, 

reabrindo-se o prazo. 

§ 3º. A Comissão apreciará a defesa e, em havendo dúvida, poderá determinar de 

ofício a produção de provas complementares.

§ 4º. Encerrado o conhecimento de mérito, e avaliadas as razões do defendente, será 

produzido relatório conclusivo, pelo arquivamento ou pela aplicação de censura ética. 

Prazo para conclusão

Art. 41.   A Comissão terá 30 (trinta) dias de prazo referencial para conclusão dos 

trabalhos, podendo, se necessário, continuar as atividades sob o fundamento da 

necessidade de diligências ou outro motivo que justifique a excepcionalidade.

Art. 42.   A depender da complexidade do caso, da adoção de providências 

extraordinárias ou da necessidade de rápida resposta institucional, o presidente 

da Comissão poderá solicitar ao Conselho Superior que, perante as respectivas 

chefias dos servidores-membros, justifique a dedicação exclusiva até a 

apresentação do relatório. 
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Seção II

Dos recursos

Art. 43.   No caso de aplicação de censura ética, o arguido terá prazo de 10 (dez) dias 

úteis para pedir reconsideração ao Conselho Superior.

Parágrafo único. Mantida a decisão pelo Conselho, caberá recurso hierárquico ao 

secretário de Estado da Fazenda. 

Art. 44.   Cumpridas essas instâncias de conhecimento, ocorrerá o trânsito em julgado 

administrativo. 

Art. 45. Não cabe recurso para as soluções conciliatórias e os meios alternativos 

de resolução descritos neste Código. O interessado poderá, no entanto, requerer a 

nulidade do procedimento perante o Conselho Superior, em prazo de 10 (dez) dias 

após a lavratura, nas seguintes hipóteses:

I. Comprovada indução a erro;

II. Vício de vontade, nos termos da legislação civil;

III. Descumprimento de formalidade essencial, assim descrita no 

Regimento Interno.
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CAPÍTULO IX

Da publicidade do Código

Art. 46.   A SEFAZ adotará medidas eficazes para informar o público sobre os direitos 

que lhe são conferidos pelo presente Código. 

§ 1º. O texto do Código estará disponível em suporte eletrônico da Secretaria para 

permanente consulta dos interessados, se possível, com indicativo de link na página 

inicial do seu sítio na Internet.

§ 2º. O Código será disponibilizado, também, em forma de brochura, como 

instrumento de colaboração com a cultura ética na sociedade, estabelecendo entre 

funcionários e cidadãos um ambiente harmonioso de colaboração.

 








