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DOS FUNDAMENTOS DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO DF

Art. 1º O Distrito Federal, no pleno exercício de sua autonomia política, administrativa e financeira,
observados os princípios constitucionais, reger-se-á por esta Lei Orgânica.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos da Constituição Federal e desta Lei Orgânica. (Bizu! O Distrito Federal possui
AUTONOMIA. Soberania, apenas a República Federativa do Brasil. Frisando: o DF NÃO POSSUI soberania)
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1 - O Distrito Federal possui uma autonomia relativa, haja vista que recebe recursos da União para o custeio
de alguns serviços públicos essenciais. ( )

Resposta: errado! O DF possui uma autonomia plena, em nada impactando nisso o recebimento de recursos
por parte da União. Art. 1º O Distrito Federal, no pleno exercício de sua autonomia política, administrativa e
financeira, observados os princípios constitucionais, regerse-á por esta Lei Orgânica.

(CESPE/BRB/2011) O DF organiza-se em regiões administrativas, que são dotadas de autonomia política.

Errado. O DF organiza-se em regiões administrativas, mas elas não são dotadas de autonomia política. Quem
possui essa autonomia é o Distrito Federal.
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Art. 1º. Parágrafo único - Todo o poder emana do povo, que o exerce por de representantes (governador,
deputados, senadores...) ou diretamente. (1 – plebiscito - consulta prévia à população sobre a publicação
ou não de determinada norma, ou até mesmo acerca da prática ou não de determinado ato. 2 – referendo
- consulta posterior sobre norma que já foi criada ou ato praticado, para que o povo aprove ou não. 3 –
iniciativa popular de legislação. apresentação à Câmara legislativa emenda à Lei Orgânica, na forma do art.
70, III, ou de projeto de lei devidamente articulado, justificado e subscrito por, no mínimo, um por cento do
eleitorado do Distrito Federal, distribuído por três zonas eleitorais, assegurada a defesa do projeto por
representantes dos respectivos autores perante as comissões nas quais tramitar.(Art. 76).
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Art. 2º O Distrito Federal integra a união indissolúvel da República Federativa do Brasil e tem como
VALORES FUNDAMENTAIS: I - a preservação de sua autonomia como unidade federativa; II - a plena
cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o
pluralismo político. ( 0 DF não pode se dividir)
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2 - Segundo o disposto no art. 5º da LODF, a Ação Popular é uma das formas de exercício, por parte do
povo, da soberania. ( )
Resposta: errado. A soberania popular é exercida mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Art. 5º
A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para
todos e, nos termos da lei, mediante: I – plebiscito; II – referendo; III – iniciativa popular.

3 - O exercício do poder, que emana do povo, é feito também através de representantes eleitos, os quais
detém a titularidade enquanto no exercício. ( )
Resposta: errado. Todo o poder emana do povo, sendo ele o titular desse poder, inclusive quando do
exercício por meio dos representantes.
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4 -A preservação de sua autonomia como unidade federativa é um objetivo prioritário do Distrito Federal. ( )

Resposta: errado. Trata-se de um valor fundamental, veja: Art. 2º O Distrito Federal integra a união
indissolúvel da República Federativa do Brasil e tem como valores fundamentais: I – a preservação de sua
autonomia como unidade federativa;

5-(CESPE – TCDF – Auditor de Controle Externo – 2014) Conforme previsão na LODF, é objetivo prioritário do
DF assegurar a plena cidadania. ( )
Resposta: errado. A plena cidadania é um valor fundamental do DF, conforme o art. 2º, vejamos: Art. 2º O
Distrito Federal integra a união indissolúvel da República Federativa do Brasil e tem como valores
fundamentais: I – a preservação de sua autonomia como unidade federativa; II – a plena cidadania
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(CESPE – BSB – Escriturário – 2011) Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político constituem valores fundamentais do DF.

Resposta: errado. Percebemos que a questão criou o valor fundamental “soberania”. Os entes federativos
não possuem soberania, mas sim autonomia. Fique atento a isso! Art. 2º O Distrito Federal integra a união
indissolúvel da República Federativa do Brasil e tem como valores fundamentais: I – a preservação de sua
autonomia como unidade federativa; II – a plena cidadania; III – a dignidade da pessoa humana; IV – os
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V – o pluralismo político.
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Parágrafo único. Ninguém será discriminado ou prejudicado em razão de nascimento, idade, etnia, raça,
cor, sexo, características genéticas(emenda 65-13), estado civil, trabalho rural ou urbano, religião,
convicções políticas ou filosóficas, orientação sexual, deficiência física, imunológica, sensorial ou mental,
por ter cumprido pena, nem por qualquer particularidade ou condição, observada a Constituição Federal.
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Art. 3º São OBJETIVOS PRIORITÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL: I - garantir e promover os direitos
humanos assegurados na Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos Humanos; II -
assegurar ao cidadão o exercício dos direitos de iniciativa que lhe couberem, relativos ao controle da
legalidade e legitimidade dos atos do Poder Público e da eficácia dos serviços públicos; III - preservar os
interesses gerais e coletivos; IV - promover o bem de todos; V - proporcionar aos seus habitantes
condições de vida compatíveis com a dignidade humana, a justiça social e o bem comum; VI - dar
prioridade ao atendimento das demandas da sociedade nas áreas de educação, saúde, trabalho,
transporte, segurança pública, moradia, saneamento básico, lazer e assistência social; VII - garantir a
prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; VIII -
preservar sua identidade, adequando as exigências do desenvolvimento à preservação de sua memória,
tradição e peculiaridades; IX - valorizar e desenvolver a cultura local, de modo a contribuir para a cultura
brasileira. X - assegurar, por parte do poder público, a proteção individualizada à vida e à integridade
física e psicológica das vítimas e testemunhas de infrações penais e de seus respectivos familiares
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XI - zelar pelo conjunto urbanístico de Brasília, tombado sob a inscrição nº 532 do Livro do Tombo
Histórico, respeitadas as definições e critérios constantes do Decreto nº 10.829, de 2 de outubro de
1987, e da Portaria nº 314, de 8 de outubro de 1992, do então Instituto Brasileiro do Patrimônio
Cultural - IBPC, hoje Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. A

XII – promover, proteger e defender os direitos da criança, do adolescente e do jovem.

XIII - valorizar a vida e adotar políticas públicas de saúde, de assistência e de educação preventivas do
suicídio.(emenda de 2017)
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6- Está no rol de objetivos prioritários do Distrito Federal assegurar a toda pessoa o exercício dos direitos
de iniciativa que lhe couberem, relativos ao controle da legalidade e legitimidade dos atos do Poder
Público e da eficácia dos serviços públicos. ( )

Resposta: errado. Tal objetivo é assegurado ao cidadão, e não a toda pessoa. Lembrando que cidadão é
quem possui direitos políticos. Art. 3º. [...] II – assegurar ao cidadão o exercício dos direitos de iniciativa
que lhe couberem, relativos ao controle da legalidade e legitimidade dos atos do Poder Público e da
eficácia dos serviços públicos;
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(CESPE – BSB – Escriturário – 2011) A preservação da autonomia do DF como unidade federativa e a
garantia da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos figuram entre os objetivos prioritários do DF constantes de sua Lei Orgânica (LODF). ( )

Resposta: errado. Vimos acima que a preservação da autonomia do DF é um valor fundamental, não
objetivo prioritário. Já o segundo item está correto, vejamos: Art. 3º São objetivos prioritários do Distrito
Federal: [...] VII – garantir a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos;
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(CESPE – DETRAN – Analista Advocacia – 2009) Previsto na LODF, é objetivo prioritário do DF assegurar a
proteção individualizada à vida e à integridade física e psicológica das vítimas e das testemunhas de
infrações penais e de seus respectivos familiares. ( )

Resposta: correto. Literalidade da norma: Art. 3º São objetivos prioritários do Distrito Federal: X –
assegurar, por parte do Poder Público, a proteção individualizada à vida e à integridade física e
psicológica das vítimas e das testemunhas de infrações penais e de seus respectivos familiares
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Art. 4º É assegurado o exercício do direito de petição ou representação, independentemente de
pagamento de taxas ou emolumentos, ou de garantia de instância.
O DIREITO DE PETIÇÃO faz parte do rol de direitos fundamentais da CF/88 que garante a todos a
possibilidade de peticionar (pedir), requerer junto aos órgãos públicos informações, prestações de
serviço, etc. Esse direito deve ser exercido independente de se pagar taxas ou emolumentos.
GARANTIR INSTÂNCIA, que também é vedado, seria a Administração, por exemplo, determinar que para
o administrado requerer algo precisaria, antes, depositar um valor de caução. Ou que para recorrer de
uma decisão contrária a seus interesses, precisaria garantir o depósito de valores para, caso venha a
perder, não restar descoberto o prejuízo de terceiro ou da própria Administração.
BIZU! Os examinadores costumam afirmar que o direito de petição ou representação são valores ou
objetivos prioritários (conteúdo da primeira aula) ou que poderia ser exigido algum valor para o seu
exercício, induzindo, dessa forma, o candidato ao erro.
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(IADES/PCDF/2016) O exercício do direito de petição ou representação é assegurado, independente de
pagamento de taxas ou emolumentos, ou de garantia de instância.

Certo. Aqui o examinador cobrou o conhecimento da literalidade da lei.
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Art. 5º A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos e, nos termos da lei, mediante:
I – plebiscito (consulta prévia à população sobre a publicação ou não de determinada norma, ou até
mesmo acerca da prática ou não de determinado ato);
II – referendo (consulta posterior sobre norma que já foi criada ou ato praticado, para que o povo aprove
ou não);
III - iniciativa popular apresentação de projeto de lei, proposto pela população, que deverá ser apreciado
pelo Legislativo. (Art. 76. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara Legislativa
de emenda à Lei Orgânica, na forma do art. 70, III, ou de projeto de lei devidamente articulado,
justificado e subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado do Distrito Federal, distribuído por
três zonas eleitorais, assegurada a defesa do projeto por representantes dos respectivos autores perante
as comissões nas quais tramitar).
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7 - De acordo com a LODF, a soberania popular é exercida por sufrágio universal, voto direto e secreto,
com valor igual para todos, mediante, exceto:
a)iniciativa popular
b) plebiscito
c) júri popular
d) Referendo

Resposta: letra C. O júri popular não consta no art. 5º da LODF como uma das formas mediante a qual o
povo exerce a sua soberania.

8 - Segundo o disposto no art. 5º da LODF, a Ação Popular é uma das formas de exercício, por parte do
povo, da soberania. ( )
Resposta: errado. A soberania popular é exercida mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular.
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(CESPE/SEDF/2017) A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com igual valor para todos.

Certo. Essa questão está incompleta, está faltando dizer que é mediante plebiscito, referendo e iniciativa
popular, NÃO! A questão está correta! O CESPE não te dá opção de marcar incompleta!
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Art. 6º Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, é a sede do governo do Distrito Federal.
(A sede do Governo do Distrito Federal poderá ser transferida apenas TEMPORARIAMENTE).

Art. 7º São símbolos do Distrito Federal a bandeira, o hino e o brasão. Parágrafo único. A lei poderá
estabelecer outros símbolos e dispor sobre seu uso no território do Distrito Federal.

Bizu! Alguns examinadores tentam induzir ao erro afirmando nas questões que novos símbolos
poderão ser criados mediante decreto. Essa afirmação está ERRADA! A Lei orgânica prevê
expressamente que seja mediante lei.
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9 - O Distrito Federal é a capital da República Federativa do Brasil. ( )
Resposta: errado! Segundo o art. 6º da LODF, Brasília é a capital e sede do governo do DF.

10 - Uma lei distrital, apreciada em tramitação normal pela Câmara Legislativa do DF, poderá criar novos
símbolos para o Distrito Federal, bem como dispor sobre o seu uso. ( )

Resposta: correto. É o que dispõe o parágrafo único do art. 7º. Parágrafo único. A lei poderá estabelecer
outros símbolos e dispor sobre seu uso no território do Distrito Federal.
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(CESPE/SEDF/2017) Brasília, capital da República Federativa do Brasil, tem como símbolos a bandeira, o
hino e o brasão; entretanto, símbolos adicionais poderão ser estabelecidos mediante decreto do
governador do DF.

Errado Art. 7º São símbolos do Distrito Federal a bandeira, o hino e o brasão. O erro está em afirmar que
esses símbolos são de Brasília! E nós já aprendemos que Brasília não é a mesma coisa que Distrito
Federal. Além disso, outros símbolos só podem ser estabelecidos mediante lei.
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Art. 8º O território do Distrito Federal compreende o espaço físico geográfico que se encontra sob seu
domínio e jurisdição.
Art. 9º O Distrito Federal, na execução de seu programa de desenvolvimento econômico-social, buscará a
integração com a região do entorno do Distrito Federal.
Atualmente já existe a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE DF a
qual foi criada através da Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro de 1998 e regulamentada pelo
Decreto nº 2.710, de 04 de agosto de 1998, alterado pelo Decreto nº 3.445, de 04 de maio de 2000

Bizu! O entorno do DF não são as cidades-satélites (Taguatinga, Gama, Guará, Sobradinho, etc.), como
é comum ouvir algumas pessoas falando. O entorno são as cidades que fazem parte do Goiás e Minas
Gerais e estão na divisa com o DF. Essa questão é interessante, pois Brasília tem essa peculiaridade de
estar imbricada a essas cidades do entorno, as quais pulsam a vida do Distrito Federal, mas pertencem a
outro estado. Como exemplos temos Valparaíso de Goiás, Novo Gama, Planaltina de Goiás.
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(CESPE/BRB/2011) Na execução de seu programa de desenvolvimento econômico-social, o DF deve
buscar a integração com a região do seu entorno, um de seus objetivos prioritários expressos na LODF.

Errado. A integração com a região do entorno está prevista no art. 9º da LODF, e não entre os objetivos
prioritários que estão no art. 3º.
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Art. 10. O Distrito Federal organiza-se em Regiões Administrativas, com vistas à descentralização
administrativa, à utilização racional de recursos para o desenvolvimento sócio econômico e à melhoria da
qualidade de vida.

Bizu! O Distrito Federal é dividido em Regiões Administrativas e não em municípios como ocorre com os
Estados, Atualmente são 31 RAs. Essa organização visa a prestação de um serviço público com mais
qualidade e que atenda efetivamente os anseios da população local. A criação ou extinção de Regiões
Administrativas ocorre mediante a aprovação de lei. A LODF estabelece que a aprovação dessa lei deve
ocorrer com o voto favorável da maioria absoluta dos Deputados Distritais, como define o Art. 13.

§ 2º A remuneração dos Administradores Regionais não poderá ser superior fixada para os Secretários de
Governo do Distrito Federal.
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§ 1º A lei disporá sobre a participação popular no processo de escolha do Administrador Regional.

Bizu! Cada Administração Regional terá um Administrador que pode até administrar mais de uma Região,
mas não poderá acumular as duas remunerações. Atualmente o Administrador Regional é escolhido pelo
Governador com base na Lei Distrital n. 2.861/2001. A LODF prevê também a possibilidade de que seja
regulamentada, por meio de lei, uma forma de participação popular na escolha destes, Contudo esta lei
ainda não foi editada. Em 14 de janeiro de 2014, duas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão
Foram julgadas procedentes pelo TJDFT que determinou ao Governador do Distrito Federal o envio do
projeto de lei em 18 (dezoito) meses. Porém apenas em 7 FEV 19 o Governador IBANEIS ROCHA
encaminhou o projeto de lei para apreciação dos deputados distritais. (lista sextupla)

§ 2º A remuneração dos Administradores Regionais não poderá ser superior fixada para os Secretários
de Governo do Distrito Federal. ( é comum questões vinculando a remuneração do AR ao do
governador) (cuidado com as palavras PODE e DEVE)
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cuidado com as palavras PODE e
DEVE
O ADMINISTRADOR REGIONAL...

Pode receber igual ao Governador? NÃO
Deve receber igual ao Governador? NÃO
Pode receber mais que um Secretário de Estado? NÃO
Deve receber mais que um Secretário de Estado? NÃO
Pode receber igual a um Secretário de Estado? SIM
Deve receber igual a um Secretário de Estado? NÃO
Pode receber menos que um Secretário de Estado? SIM
Deve receber menos que um Secretário de Estado? NÃO
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§ 3° A proibição de que trata o art. 19, § 8°, aplica-se à nomeação de administrador regional.
(§ 8°do Art. 19 - É proibida a designação para função de confiança ou a nomeação para emprego ou
cargo em comissão, incluídos os de natureza especial, de pessoa que tenha praticado ato tipificado
como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral.)
“Ficha suja” não pode ser nomeado para o cargo de Administrador Regional.

Art. 11. As Administrações Regionais integram a estrutura administrativa do Distrito Federal.

Bizu! Já foi cobrado em concurso que as Administrações Regionais fazem parte da estrutura política do
DF. Errado! O correto é estrutura administrativa!
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(CESPE/SEDF/2017) As Administrações Regionais não integram a estrutura administrativa do DF, mas
sujeitam-se às disposições contidas na LODF.

Errado. A questão afirma que as Administrações Regionais NÃO integram a estrutura admi nistrativa do
DF quando, na verdade, elas integram a estrutura administrativa do Distrito Federal.
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Art. 12. Cada Região Administrativa do Distrito Federal terá um Conselho de Representantes
Comunitários, com funções consultivas e fiscalizadoras, na forma da lei.
Bizu! O Conselho de Representantes Comunitários é composto por representantes da comunidade, ou
seja, não são servidores públicos lotados na Administração. As suas funções são consultivas (emite
parecer, opinião) e fiscalizadora (controle da fiel execução dos atos da Administração). Questões
costumam atribuir outras funções ao Conselho de Representantes Comunitários. Lembre-se: as funções
desse conselho são apenas CONSULTIVAS E FISCALIZADORAS.
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(CESPE/DPDF/2013) O DF está organizado em regiões administrativas, cada qual dotada de um conselho
de representantes comunitários, com funções consultivas e deliberativas.

Errado. As funções do Conselho de Representantes Comunitários são consultivas e fiscalizadoras.
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Art. 13. A criação ou extinção de Regiões Administrativas ocorrerá mediante lei aprovada pela maioria
absoluta dos Deputados Distritais. (princípio da simetria das normas)

Parágrafo único. Com a criação de nova região administrativa, fica criado, automaticamente, conselho
tutelar para a respectiva região.
Bizu! Os Conselhos Tutelares são criados automaticamente, toda vez que for criada uma Região
Administrativa. Não há necessidade e nem previsão, para que haja um projeto de lei para a criação desse
Conselho.
As funções do Conselho Tutelar estão elencadas na Lei n. 8.069/1990, que instituiu o Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA). O ECA define o Conselho Tutelar como órgão permanente e autônomo, não
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente. Cada Região Administrativa deve ter, no mínimo, um Conselho Tutelar como órgão da
Administração Pública local, composto de cinco membros, escolhidos pela população local para um
mandato de quatro anos.
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DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL
(CESPE/CLDF/2005) A criação de Administrações Regionais pode ser feita por decreto ou lei ordinária da
CLDF.

(CESPE/SEDF/2017) No DF, uma região administrativa pode ser criada por decreto do governador, mas só
poderá ser extinta por lei distrital.

Errado! a criação ou extinção de Regiões Administrativas ocorre mediante a aprovação de lei. A LODF
estabelece que a aprovação dessa lei deve ocorrer com o voto favorável da maioria absoluta dos
Deputados Distritais. Por observância ao Princípio da Simetria das Formas, uma região administrativa é
criada e extinta por LEI

(QUADRIX/SEDF/2017) Quanto à organização do Distrito Federal (DF), criada uma nova região
administrativa, deve ser criado, mediante lei, aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais, um
conselho tutelar para a respectiva região.
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Prof. : MARCOS VINICIUS REZENDE

Aula: Lei Comlementar 840/2011
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APLICAÇÃO

A Lei Complementar n. 840/2011 é aplicada A Lei Complementar n. 840/2011 não é aplicada

aos servidores estatutários da administração direta 
distrital

aos empregados públicos distritais, que são regidos pelas 
disposições da CLT

aos servidores das autarquias (inclusive as em regime 
especial) distritais

aos servidores públicos da União, dos Estados e dos 
Municípios

aos servidores das fundações públicas distritais aos militares
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Dos Cargos Públicos e das Funções de Confiança

Provimento
Art. 4º A investidura em cargo de provimento efetivo depende de prévia aprovação em 
concurso público.

Art. 5º Os cargos em comissão, destinados exclusivamente às atribuições de direção, 
chefia e assessoramento, são de livre nomeação e exoneração pela autoridade 
competente
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Dos Cargos Públicos e das Funções de Confiança

Art. 6º As funções de confiança, privativas de servidor efetivo, destinam-se exclusivamente às atribuições
de direção, chefia e assessoramento

. Art. 7º São requisitos básicos para investidura em cargo público: I – a nacionalidade brasileira; II – o gozo
dos direitos políticos; III – a quitação com as obrigações militares e eleitorais; IV – o nível de escolaridade
exigido para o exercício do cargo; V – a idade mínima de dezoito anos; VI – a aptidão física e mental.

Art. 8º São formas de provimento de cargo público: I – nomeação; II – reversão; III – aproveitamento; IV –
reintegração; V – recondução.

Art. 9º É vedado editar atos de nomeação, posse ou exercício com efeito retroativo
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Dos Cargos Públicos e das Funções de Confiança

Art. 10. O ato de provimento de cargo público compete ao: I – Governador, no Poder Executivo; II – Presidente
da Câmara Legislativa; III – Presidente do Tribunal de Contas.

o provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada Poder, que deverá
observar, conforme as regras estabelecidas no edital, um limite mínimo de provimentos para as pessoas
portadoras de deficiência. Tal limite, atualmente, é de até 20% das vagas oferecidas no concurso.

A Lei Complementar n. 840/2011 estabelece diversas formas de provimento de cargo público, sendo elas a
nomeação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução. Destas, apenas a nomeação é
considerada forma originária de provimento, sendo que todas as demais são classificadas como formas de
provimento derivadas.
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Dos Cargos Públicos e das Funções de Confiança

Os cargos públicos, ainda que sejam, em sua maioria, providos para efetivo exercício, podem também ser
utilizados para provimento em comissão. O provimento em comissão é utilizado pela Administração Pública
para as funções de direção, chefia e assessoramento, oportunidades em que as pessoas designadas
poderão ou não já ser integrantes do serviço público. Observe que três são as diferentes funções que dão
ensejo ao provimento dos cargos em comissão, sendo elas a direção, a chefia e o assessoramento. Nesse
sentido, a norma se preocupou em definir cada um destes conceitos, da seguinte forma: a) cargo em
comissão de direção: aquele cujo desempenho envolva atribuições da administração superior; b) cargo em
comissão de chefia: aquele cujo desempenho envolva relação direta e imediata de subordinação; c) cargo
em comissão de assessoramento: aquele cujas atribuições sejam para auxiliar os detentores de mandato
eletivo, os ocupantes de cargos vitalícios ou os ocupantes de cargos de direção ou de chefia..
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Dos Cargos Públicos e das Funções de Confiança

Pelo menos 50% dos cargos em comissão devem ser providos por servidor público de carreira, nos casos e
condições previstos em lei. Não poderá ser nomeado para cargo em comissão aquele que tenha praticado
ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral, observado o mesmo prazo de
incompatibilidade dessa legislação.
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Dos Cargos Públicos e das Funções de Confiança

É vedada a nomeação, para cargo em comissão ou a designação para função de confiança, do cônjuge, de
companheiro ou de parente, por consanguinidade até o terceiro grau ou por afinidade:
a) do Governador e do Vice-Governador, na Administração Pública direta, autárquica ou fundacional do
Poder Executivo; b) de Deputado Distrital, na Câmara Legislativa; c) de Conselheiro, Auditor ou Procurador
do Ministério Público, no Tribunal de Contas; As vedações elencadas se aplicam aos casos de reciprocidade
de nomeação ou designação ou, ainda, às relações homoafetivas.
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Dos Cargos Públicos e das Funções de Confiança

Em sentido contrário, não estão incluídas nas vedações em questão a nomeação ou designação: I – de
servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, incluídos os aposentados, desde que seja observada: a)
a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo efetivo com o cargo em comissão ou a função de
confiança; b) a compatibilidade e a complexidade das atribuições do cargo efetivo com o cargo em
comissão ou a função de confiança; II – realizada antes do início do vínculo familiar entre o agente público
e o nomeado ou designado; III – de pessoa já em exercício no mesmo órgão, autarquia ou fundação antes
do início do vínculo familiar com o agente público, para cargo, função ou emprego de nível hierárquico
igual ou mais baixo que o anteriormente ocupado. Em qualquer caso, é vedada a manutenção de familiar
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança sob subordinação hierárquica mediata ou
imediata.
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Da Posse e do Exercício

NOMEAÇÃO – É a forma como o poder público chama os candidatos aprovados em um concurso públic

POSSE – Deve ocorrer no prazo de 30 dias a contar da data de nomeação. E caso não ocorra a nomeação
torna-se sem efeito.

EXERCÍCIO - Deve ocorrer no prazo de 5 dias a contar da data da Posse. Caso não ocorre o servidor é
exonerado.
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Da Posse e do Exercício e Estágio Probatório

O servidor não poderá entrar em exercício nas seguintes situações:
a) se ocupar cargo inacumulável, sem comprovar a respectiva exoneração ou a vacância;
b) se ocupar cargo acumulável, sem comprovar a compatibilidade de horários;
c) se receber proventos de aposentadoria inacumuláveis com a remuneração ou subsídio do cargo efetivo,
sem comprovar a opção por uma das formas de pagamento.

Art. 22. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo fica sujeito ao
estágio probatório pelo prazo de três anos.

Art. 31. O servidor reprovado no estágio probatório deve ser, conforme o caso, exonerado ou reconduzido
ao cargo de origem.
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Da Posse e do Exercício e Estágio Probatório

O servidor não poderá entrar em exercício nas seguintes situações:
a) se ocupar cargo inacumulável, sem comprovar a respectiva exoneração ou a vacância;
b) se ocupar cargo acumulável, sem comprovar a compatibilidade de horários;
c) se receber proventos de aposentadoria inacumuláveis com a remuneração ou subsídio do cargo efetivo,
sem comprovar a opção por uma das formas de pagamento.

Art. 22. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo fica sujeito ao
estágio probatório pelo prazo de três anos.

Art. 31. O servidor reprovado no estágio probatório deve ser, conforme o caso, exonerado ou reconduzido
ao cargo de origem.



Lei Comlementar 840/2011

CNE CONCURSOS | INSTITUTO GALENO

Da Posse e do Exercício e Estágio Probatório

Art. 32. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo regularmente aprovado no estágio probatório
adquire estabilidade no serviço público ao completar três anos de efetivo exercício

Art. 33. O servidor estável só perde o cargo nas hipóteses previstas na Constituição Federal.
Sentença judicial, transitada em julgado

Processo administrativo disciplinar

Procedimento de avaliação periódica de desempenho

Redução de despesas para adequação dos gastos dos Entes Federativos
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Horário Especial
Poderá ser concedido horário especial ao servidor nas seguintes situações:
a) com deficiência ou com doença falciforme (A doença falciforme é caracterizada pela presença de

hemoglobina alterada nos glóbulos vermelhos);
b) que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; Nestas duas situações, o
horário especial consiste na redução de até 20% da jornada de trabalho, e sua necessidade deve ser atestada
por junta médica oficial.
c) matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a
incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo;
d) no desempenho de encargo de curso ou concurso. Nessas situações, é exigida do servidor a compensação
de horário na unidade administrativa, de modo a cumprir integralmente o regime semanal de trabalho.
Em determinadas situações (falta ao serviço, atraso, ausência ou saída antecipada), desde que devidamente
justificadas, é facultado à chefia imediata, atendendo a requerimento do interessado, autorizar a
compensação de horário a ser realizada até o final do mês subsequente ao da ocorrência. Uma vez tendo
sido apurado o tempo, serão desprezados os resíduos inferiores a 60 minutos.
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Regime de Trabalho
O servidor efetivo fica sujeito ao regime de trabalho de 30 horas semanais.
No interesse da Administração Pública e mediante anuência do servidor, o regime de trabalho pode ser
ampliado para 40 horas semanais, observada a proporcionalidade salarial.
O servidor ocupante de cargo em comissão ou no exercício de função de confiança tem regime de trabalho
de 40 horas semanais, com integral dedicação ao serviço.

Por fim, ressalta-se que as faltas injustificadas ao serviço configuram:
a) abandono do cargo, se ocorrerem por mais de trinta dias consecutivos;
b) inassiduidade habitual, se ocorrerem por mais de sessenta dias, interpoladamente, no período de doze
meses.
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Questões
(Cespe – Técnico Administrativo/ICMBio/2014) A Lei Complementar Distrital 840/2011 se aplica a todos os
indivíduo que trabalham no serviço público distrital, incluindo os servidores da administração distrital, os
militares e os empregados públicos. ERRADO

(Cespe - Monitor de Gestão Educacional/SEDF/2017) A investidura em cargo em comissão depende de prévia
aprovação em concurso público. ERRADO

(Cespe - Professor de Educação Básica/SEDF/2017) Disposição da lei complementar em apreço permite a
abertura de concurso público mesmo quando houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de
validade não expirado, mas não nomeado. CERTO a Lei não veda a realização de novo concurso enquanto
houver candidato aprovado em concurso anterior. Ela reproduz a constituição que exige prioridade aos
candidatos anteriormente, enquanto vigente o seu concurso. Assim, o candidato aprovado antes deve ser
nomeado com prioridade sobre novos concursados (art. 13, ß 1º). Nesse ponto, a LC 840/2011 difere da Lei
8.112/1990, pois esta última é mais restritiva, dispondo que não deve haver novo concurso enquanto houver
candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado”
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Questões
(Cespe – TÈcnico/FUB/2015 – adaptada) Além dos requisitos básicos previstos na Lei Complementar Distrital
840/2011, as atribuições de determinados cargos públicos podem exigir que outros requisitos sejam
instituídos por lei para que ocorra a investidura do servidor. CERTO

(Cespe – Técnico Administrativo/ANTAQ/2014) Um dos requisitos de acessibilidade aos cargos públicos É a
nacionalidade brasileira, não sendo permitida, portanto, aos estrangeiros a ocupação de cargo na
administração pública. ERRADO

(Cespe - Técnico de Gestão Educacional/SEDF/2017) Segundo a lei em apreço, nomeação é a forma originária
de provimento de cargo público, podendo o ato de nomeação ser editado com efeito retroativo. ERRADO

(Cespe - Professor de Educação Básica/SEDF/2017) O ato de nomeação de um aprovado em concurso público
para professor do Distrito Federal pode ter efeito retroativo, sendo, no entanto, vedado tal efeito para os
atos de posse e exercício. ERRADO
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Questões
(Maria, servidora pública do Distrito Federal estável, integrante de comissão de licitação de determinado
Ûrgão público do Poder Executivo distrital, recebeu diretamente, no exercício do cargo, vantagem econômica
indevida para que favorecesse determinada empresa em um procedimento licitatório. Após o curso regular
do processo administrativo disciplinar, confirmada a responsabilidade de Maria na prática delituosa, foi
aplicada a pena de demissão. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, com base na
legislação aplicável ao caso.
(Cespe – Técnico Administrativo em Educação/FUB/2015 - adaptada) Caso a penalidade aplicada seja
posteriormente invalidada por meio de sentença judicial, Maria dever· ser reintegrada ao cargo
anteriormente ocupado. CERTO
(Cespe – Técnico Judiciário/TRE-GO/2015 – adaptada) Em razão de uma reforma administrativa realizada no
‚âmbito do Poder Legislativo, os cargos ocupados por alguns servidores estáveis de determinado orgão foram
extintos, e esses servidores foram colocados em disponibilidade. Nessa situação, o retorno dos servidores a
atividade pública poder· dar-se por recondução, caso em que eles passarão a ocupar cargos de atribuições e
vencimentos compatíveis com os anteriormente ocupados. ERRADO (APROVEITAMENTO)
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Questões
((Cespe - Professor de Educação Básica/SEDF/2017) Após tomar posse em cargo efetivo, o servidor público do
DF ter· cinco dias úteis para efetivamente começar a desempenhar as atribuições do respectivo cargo,
contados da data da posse. CERTO

(Cespe – Analista Administrativo/ICMBio/2014) O servidor em exercício nomeado para cargo de provimento
efetivo est· sujeito a estágio probatório pelo período de três anos, durante o qual serão avaliadas sua aptidão
e sua capacidade para o desempenho do cargo, observando, entre outros fatores, a assiduidade e a
responsabilidade a fim de adquirir estabilidade. CERTO
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Prof. : MARCOS VINICIUS REZENDE

Aula: Legislação – Decreto 37.297/2016
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DOS PRINCÍPIOS E VALORES FUNDAMENTAIS DA CONDUTA ÉTICA

Art. 1º Fica instituído o Código de Conduta da Alta Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal, 
cujas normas aplicam-se às seguintes autoridades:
I - Secretários de Estado, Secretários de Estado Adjuntos, Secretários Executivos e Subsecretários, bem como 
cargos de natureza equivalente;
II - dirigentes de órgãos especializados até o nível de CNE-02 ou equiparados; e
III - dirigentes máximos das entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal.
Art. 2º No exercício de suas funções, as pessoas abrangidas por este Código devem pautarse pelos padrões de 
ética, sobretudo no que diz respeito à integridade, à moralidade, à impessoalidade, à clareza de posições e ao 
decoro, com vistas a motivar o respeito e a confiança do público em geral.
Parágrafo único. Os padrões éticos de que trata este artigo são exigidos no exercício e na relação entre as 
atividades públicas e privada, de modo a prevenir eventuais conflitos de interesses.
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DA CONDUTA ÉTICA DAS AUTORIDADES E DAS NORMAS FUNDAMENTAIS

Art. 3º As normas fundamentais de conduta das autoridades da Administração Pública do Distrito Federal visam, 
especialmente, às seguintes finalidades:
I - tornar claras as regras éticas de conduta das autoridades públicas, para que a sociedade possa aferir a 
integridade e a lisura do processo decisório governamental;
II - contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos das autoridades públicas, a partir do exemplo dado pelas 
autoridades de nível hierárquico superior;
III - preservar a imagem e a reputação do administrador público, cuja conduta esteja de acordo com as normas 
éticas estabelecidas neste Código;
IV - estabelecer regras básicas sobre conflitos de interesses públicos e privados e limitações às atividades 
profissionais posteriores ao exercício de cargo público;
V - minimizar a possibilidade de conflito entre o interesse privado e o dever funcional das autoridades públicas; e
VI - criar mecanismo de consulta destinado a possibilitar o prévio e pronto esclarecimento de dúvidas quanto à 
conduta ética do administrador público.
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DOS CONFLITOS DE INTERESSES

Art. 4º Configura conflito de interesse e conduta antiética, dentre outros comportamentos:
I - o investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental a 
respeito da qual a autoridade pública tenha informações privilegiadas em razão do cargo ou função;
II - custeio de despesas por particulares de forma a influenciar nas decisões administrativas.
Art. 5º No relacionamento com outros órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal, a 
autoridade pública deve esclarecer a existência de eventual conflito de interesses e comunicar qualquer 
circunstância ou fato impeditivo de sua participação em decisão coletiva ou em órgão colegiado.
Art. 6º As propostas de trabalho ou de negócio futuro no setor privado e qualquer negociação que envolva conflito 
de interesses devem ser imediatamente informadas pela autoridade pública distrital à Comissão-Geral de Ética 
Pública, independentemente da sua aceitação ou rejeição.
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DOS CONFLITOS DE INTERESSES

Art. 7º As autoridades regidas por este Código, ao assumirem cargo, emprego ou função pública, devem firmar 
Termo de Compromisso de que, nos 2 anos seguintes à sua exoneração, não poderão:
I - atuar em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, em 
processo ou negócio do qual tenha participado, em razão das suas atribuições;
II - prestar consultoria a pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, a respeito de 
programas ou políticas do órgão ou entidade da Administração Pública do Distrito Federal a que esteve vinculado ou 
com que tenha tido relacionamento direto e relevante nos 6 meses anteriores ao término do exercício de função 
pública;
III - atuar na representação de interesses privados perante o órgão ou entidade da Administração de que tenha sido 
dirigente;
IV - aceitar cargo de administrador ou conselheiro, ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica 
com a qual tenham mantido relacionamento oficial direto e relevante nos 6 meses anteriores à exoneração; e
V - intervir em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, em órgão ou entidade da Administração Pública 
do Distrito Federal com que tenham tido relacionamento oficial direto e relevante nos 6 meses anteriores à 
exoneração.
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DO RELACIONAMENTO ENTRE AS AUTORIDADES PÚBLICAS

Art. 8º Eventuais divergências entre as autoridades públicas referidas no art. 1º devem ser resolvidas internamente, 
mediante coordenação administrativa, não lhes cabendo manifestarse publicamente sobre matéria que não seja 
afeta à sua área de competência.

Art. 9º É vedado à autoridade pública opinar publicamente a respeito da honorabilidade e do desempenho funcional 
de outra autoridade pública.
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DA CONDUTA ÉTICA CAPÍTULO I DOS DEVERES E DAS VEDAÇÕES À AUTORIDADE PÚBLICA 
Seção I Dos Deveres Éticos Fundamentais

Art. 10. A autoridade pública deve atuar com retidão e honradez, procurando satisfazer o interesse público e evitar 
obter proveito ou vantagem pessoal indevida para si ou para terceiro.
Art. 11. A observância do interesse público, especialmente no que diz respeito à proteção e manutenção do 
patrimônio público, implica o dever de abster-se a autoridade pública de qualquer ato que importe em 
enriquecimento ilícito, gere prejuízo à Fazenda Pública, atente contra os princípios da Administração Pública ou viole 
direito de particular.
Art. 12. A autoridade pública não utilizará bens ou recursos públicos, humanos ou materiais, para fins pessoais, 
particulares, políticos ou partidários, nem se valerá de sua função para obtenção de vantagem indevida.
Art. 13. A idoneidade é condição essencial para ocupação de cargos políticos ou comissionados no Poder Executivo 
do Distrito Federal.
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DA CONDUTA ÉTICA CAPÍTULO I DOS DEVERES E DAS VEDAÇÕES À AUTORIDADE PÚBLICA 
Seção I Dos Deveres Éticos Fundamentais

Art. 14. São deveres da autoridade pública, dentre outros:
I - agir com lealdade e boa-fé;
II - ser justo e honesto no desempenho de suas funções e em suas relações com os demais agentes públicos, 
superiores hierárquicos e com os usuários do serviço público;
III - praticar a cortesia e a urbanidade nas relações públicas e respeitar a capacidade e as limitações individuais dos 
usuários, sem discriminação ou preconceito;
IV - respeitar a hierarquia administrativa;
V - não ceder às pressões que visem a obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas;
VI - reconhecer o mérito de cada servidor e propiciar igualdade de oportunidade para o desenvolvimento 
profissional, não admitindo atitude que possa afetar a carreira profissional de subordinados.
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Das Vedações

Art. 15. Dentre as vedações, a autoridade pública não pode:
I - utilizar-se de cargo, emprego ou função, de facilidades, amizades, posições e influências, para obter 
favorecimento, para si ou para outrem em qualquer órgão e/ou entidade públicos;
II - imputar a outrem fato desabonador da moral e da ética que sabe não ser verdade;
III - ser conivente com erro ou infração a este Código;
IV - usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa;
V - faltar com a verdade com pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos; e
VI - exercer atividade profissional antiética ou relacionar o seu nome a empreendimento que atente contra a moral 
pública.

.
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Das Vedações

Art. 16. A autoridade pública não poderá receber salário ou outra remuneração de fonte privada em desacordo com 
a lei, nem receber transporte, hospedagem ou favores de particulares de forma a permitir situação que possa gerar 
dúvida sobre a sua probidade ou honorabilidade.
Parágrafo único. É permitida a participação em seminários, congressos e eventos semelhantes, desde que tornada 
pública eventual remuneração, bem como o pagamento das despesas de viagem pelo promotor do evento, o qual 
não poderá ter interesse em decisão a ser tomada pela autoridade.
Art. 17. É permitido à autoridade pública o exercício não remunerado de encargo de mandatário, desde que não 
implique a prática de atos empresariais ou outros incompatíveis com o exercício do seu cargo ou função.
Art. 18. É vedada à autoridade pública a aceitação de presentes, salvo de autoridades estrangeiras nos casos 
protocolares em que houver reciprocidade.
Parágrafo único. Não se consideram presentes para os fins deste artigo os brindes que:
I - não tenham valor comercial;
II - distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por 
ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, não ultrapassem o valor de R$ 100,00.
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Das Variações Patrimoniais

Art. 19. Além da declaração de bens e rendas de que trata a Lei Federal nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, a 
autoridade pública, no prazo de 10 dias contados de sua posse, enviará à Comissão-Geral de Ética Pública - CGEP 
informações sobre sua situação patrimonial que, real ou potencialmente, possa suscitar conflito com o interesse 
público, indicando o modo pelo qual irá evitá-lo.
Art. 20. As alterações relevantes no patrimônio da autoridade pública deverão ser imediatamente comunicadas à 
CGEP, especialmente quando se tratar de:
I - atos de gestão patrimonial que envolvam:
a) transferência de bens a cônjuge, ascendente, descendente ou parente na linha colateral;
b) aquisição, direta ou indireta, do controle de empresa;
c) outras alterações significativas ou relevantes no valor ou na natureza do patrimônio;
II - atos de gestão de bens, cujo valor possa ser substancialmente alterado por decisão ou política governamental.

.
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Das Variações Patrimoniais

§ 1º É vedado o investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política 
governamental a respeito da qual a autoridade pública tenha informações privilegiadas, em razão do cargo ou 
função, inclusive investimentos de renda variável ou em commodities, contratos futuros e moedas para fim 
especulativo, excetuadas aplicações em modalidades de investimento que a CGEP venha a especificar.
§ 2º Em caso de dúvida, a CGEP poderá solicitar informações adicionais e esclarecimentos sobre alterações 
patrimoniais a ela comunicadas pela autoridade pública ou que, por qualquer outro meio, cheguem ao seu 
conhecimento.
§ 3º A autoridade pública poderá consultar previamente a CGEP a respeito de ato específico de gestão de bens que 
pretenda realizar.
§ 4º A fim de preservar o caráter sigiloso das informações pertinentes à situação patrimonial da autoridade pública, 
as comunicações e consultas, após serem conferidas e respondidas, serão acondicionadas em envelope lacrado, que 
somente poderá ser aberto por determinação da Comissão.
Art. 21. A autoridade pública que mantiver participação superior a 5% (cinco por cento) do capital de sociedade de 
economia mista, de instituição financeira, ou de empresa que negocie com o Poder Público, tornará público este 
fato.
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CÓDIGO DE ÉTICA DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS CIVIS DO 
PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL

Art. 1º O Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo do Distrito Federal, sem 
prejuízo da aplicação de outras normas constitucionais e legais, tem por finalidade:
I - tornar claras e acessíveis as regras éticas de conduta a serem observadas e praticadas pelos servidores e 
empregados públicos;
II - garantir a necessária integridade, lisura, legitimidade e transparência à Administração Pública;
III - preservar a imagem e a reputação dos servidores e empregados públicos do Distrito Federal, cujas condutas 
estejam de acordo com as normas éticas previstas neste Código.
Art. 2º Todos os agentes da Administração Pública Distrital têm deveres éticos aos quais aderem automaticamente 
no momento de sua investidura. Além de observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência, cortesia, proporcionalidade, razoabilidade, probidade, segurança jurídica, supremacia do 
interesse público, finalidade e motivação, devem pautar-se pelos padrões da ética.
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CÓDIGO DE ÉTICA DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS CIVIS DO 
PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL

Art. 3º Aos servidores e empregados públicos impõe-se atuação profissional condizente com o cargo e a busca 
permanente do interesse público e do bem comum, observando em sua função ou fora dela, a dignidade, o decoro, 
o zelo e os princípios morais em busca da excelência profissional, ciente de que seus atos, comportamentos e 
atitudes implicam diretamente na preservação da imagem da Administração Pública.
Parágrafo único. A idoneidade é condição essencial para ocupação de cargo comissionado pelos servidores ou 
empregados públicos do Distrito Federal.
Art. 4º A observância do interesse público, especialmente no que diz respeito à proteção e manutenção do 
patrimônio público, implica o dever de abster-se o agente da prática de ato que importe em reconhecimento ilícito, 
gere prejuízo à Fazenda Pública, atente contra os princípios da Administração Pública ou viole direito de particular.
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VEDAÇÕES E DEVERES

Art. 5º É vedado ao servidor ou empregado público agir com discriminação ou preconceito.
Art. 6º É dever do servidor ou empregado público:
I - agir com cordialidade, urbanidade, disponibilidade e atenção com todos os usuários do serviço público;
II - desempenhar as atribuições com probidade, retidão, justiça e lealdade com vistas à plena realização do interesse 
público;
III - exercer as atribuições com eficiência e excelência, evitando ações que atrasem a prestação do serviço público;
IV - guardar reserva e discrição sobre fatos e informações de que tenha conhecimento em razão do exercício de suas 
atribuições, sem prejuízo dos deveres e responsabilidades previstas em normas que regulam o sigilo administrativo;
V - dar cumprimento às ordens superiores, ressalvadas aquelas manifestamente ilegais;
VI - declarar suspeição, impedimento e eventual circunstância configuradora de conflito de interesses que implique 
em ofensa à legitimidade de participação em processo administrativo, procedimento e decisão monocrática ou em 
órgão colegiado;
VII - abster-se de utilizar o cargo, função ou emprego público para obter benefícios ou vantagens indevidas para si 
ou para outrem;
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VEDAÇÕES E DEVERES

VIII - não promover manifestações de apreço ou desapreço na repartição;
IX - levar ao conhecimento da autoridade competente ato ou fato de que teve conhecimento que possa causar 
prejuízo à Administração Pública ou constituir infração ou violação a qualquer disposição deste Código;
X - abster-se de atuar com proselitismo político a favor ou contra partidos políticos ou candidatos através da 
utilização do cargo, da função ou do emprego público ou por meio da utilização de infraestrutura, bens ou recursos 
públicos;
XI - não participar de transações ou operações financeiras utilizando informação privilegiada da entidade a que 
pertence ou tenha acesso por sua condição ou exercício do cargo, função ou emprego que desempenha, nem 
permitir o uso impróprio da informação para interesse incompatível com o interesse da Administração Pública;
XII - prestar contas da gestão dos bens, direitos e serviços realizados à coletividade no exercício das atribuições;
XIII - atuar com diligência, sobriedade, profissionalismo e comprometimento, no exercício das atribuições;
XIV - apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício do cargo, da função ou do emprego 
público;
XV - velar pela regularidade e eficácia dos processos ou decisões nas quais intervenha;
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VEDAÇÕES E DEVERES

XVI - abster-se de praticar atos que prejudiquem as funções ou a reputação de outros servidores públicos ou 
cidadãos;
XVII - guardar assiduidade, pontualidade, eficiência e eficácia no cumprimento das atribuições;
XVIII - comunicar previamente ao superior hierárquico eventuais ausências;
XIX - não se retirar da repartição pública, sem estar autorizado, qualquer documento, livro, processo ou bem 
pertencente ao patrimônio público;
XX - não exercer atividade profissional incompatível com os termos deste Código ou associar o seu nome a 
empreendimento de natureza duvidosa que comprometa a idoneidade ou a legitimidade funcional;
XXI - não utilizar sua identidade funcional com abuso de poder ou desvio de finalidade com o objetivo de obter 
vantagem ou benefício estranho ao exercício do cargo, função ou emprego público;
XXII - não exercer atividade privada incompatível com o exercício do cargo, função ou emprego público, observadas 
as restrições dispostas no art. 37, inciso XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e no art. 19, 
inciso XV, da Lei Orgânica do Distrito Federal;
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VEDAÇÕES E DEVERES

XXIII - utilizar os recursos públicos disponíveis com responsabilidade, economicidade e clareza;
XXIV - proteger e conservar os bens do Estado, devendo utilizá-los para o desempenho das atribuições de maneira 
racional e eficiente;
XXV - resistir a pressões de quaisquer origens que visem à obtenção de favores, benesses ou vantagens indevidas, 
bem como de adoção de conduta em violação da lei e dos preceitos éticos que orientam a atuação do servidor 
público, e comunicá-las a seus superiores;
XXVI - assumir a responsabilidade pela execução do seu trabalho e pelos pareceres e opiniões profissionais de sua 
autoria, apoiando-se em documentos e evidências que permitam convicção da realidade ou da veracidade dos fatos 
ou das situações apresentadas, de modo a evitar posicionamentos meramente pessoais;
XXVII - manter-se atualizado em relação à legislação, aos regulamentos e demais normas relativas ao desempenho 
de suas atribuições;
XXVIII - não fazer uso de informações privilegiadas ou recobertas de sigilo, em favor de si próprio, parentes, amigos 
ou quaisquer terceiros.
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Art. 7º No exercício das atribuições, o servidor ou empregado público deve atuar com comprometimento ético e 
moral, cujos elementos são indissociáveis para o alcance de sua finalidade social.
Art. 8º O servidor ou empregado público deve viabilizar a publicidade dos atos administrativos por meio de ações 
transparentes que permitam o acesso às informações governamentais, nos termos da Lei nº 4.990, de 12 de 
dezembro de 2012 e do Decreto nº 34.276, de 11 de abril de 2013.
Art. 9º Diante de situações excepcionais e extraordinárias, o servidor ou empregado público deve ser diligente e 
proativo, na medida de suas competências, para realizar as tarefas necessárias para mitigar, neutralizar ou superar 
as dificuldades momentâneas.
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REGIME DE BENEFÍCIOS

Art. 10. O servidor ou empregado público não deve, direta ou indiretamente, solicitar, insinuar, aceitar ou receber 
bens, benefícios ou quaisquer vantagens materiais ou imateriais, para si ou para outrem, em razão do exercício de 
suas atribuições, cargo, função ou emprego público.
§ 1º Entende-se como bens e vantagens de natureza indevida quaisquer benefícios, viagens, hospedagens, 
privilégios, transporte ou valor, especialmente se proveniente de pessoa física ou jurídica que:
I - tenha atividade regulada ou fiscalizada pelo órgão ou entidade em que o servidor ou empregado público 
desempenhe atribuições;
II - administre ou explore concessões, autorizações ou permissões concedidas por órgão ou entidade no qual o 
servidor ou empregado público esteja vinculado;
III - seja ou pretenda ser contratada por órgão ou entidade em que o servidor ou empregado público desempenhe 
atribuições;
IV - aguarde decisão ou ação do órgão ou entidade em que o servidor ou empregado público desempenhe 
atribuições;
V - tenha interesse que possa ser afetado por decisão, ação, retardamento ou omissão do órgão ou entidade em que 
o servidor ou empregado público desempenhe atribuições.
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§ 2º Não serão considerados como bens e vantagens de natureza indevida:
I - as condecorações, honrarias e reconhecimentos protocolares recebidos de governos, organismos nacionais e 
internacionais ou entidades sem fins lucrativos, nas condições em que a lei e o costume oficial admitam esses 
benefícios;
II - os brindes de distribuição coletiva a título de divulgação ou patrocínio estipulados contratualmente por ocasião 
de eventos especiais ou em datas comemorativas, nos limites do contrato;
III - os presentes de menor valor realizados em razão de vínculo de amizade ou relação pessoal ou decorrentes de 
acontecimentos no qual seja usual efetuá-los; e
IV - ingressos para participação em atividades, shows, eventos, simpósios, congressos ou convenções, desde que 
ajustados em contrapartida de contrato administrativo ou convênio.
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Art. 11. Ao servidor ou empregado público é facultada a participação em eventos, seminários, simpósios e 
congressos, desde que eventual remuneração, vantagem ou despesa não implique em situação caracterizadora de 
conflito de interesses, aplicando-se no que couber a Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.
§ 1º Considera-se conflito de interesse a situação gerada pelo confronto de pretensões públicas e privadas que 
possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar o desempenho da função pública.
§ 2º A ocorrência de conflito de interesses independe da existência de prova de lesão ao patrimônio público, do 
recebimento de qualquer vantagem ou ganho pelo servidor, empregado público ou terceiro.

.
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SANÇÕES ÉTICAS E PROCEDIMENTO

Art. 12. A violação aos dispositivos estabelecidos no presente Código enseja ao servidor ou empregado público 
infrator a aplicação de censura ética.
Parágrafo único. A aplicação da censura ética não implica prejuízo das penalidades previstas no regime jurídico 
específico aplicável ao cargo, função ou emprego público, nem das responsabilidades penais e civis estabelecidas 
em lei.
Art. 13. Em caso de violação ao presente código, cada órgão ou entidade, deve instaurar o procedimento para 
apuração de responsabilidade correspondente a cada caso.
§ 1º O procedimento deve ser instruído com a manifestação da respectiva assessoria jurídica e da Comissão de Ética 
responsável de cada órgão ou entidade.
§ 2º A censura ética prevista no artigo anterior deve ser aplicada pela Comissão de Ética responsável de cada órgão 
ou entidade.
§ 3º As Comissões de Ética devem encaminhar Relatório ao Dirigente Máximo do Órgão e Entidade, relatando o grau 
de censurabilidade da conduta
.



DECRETO 37.297/2016

CNE CONCURSOS | INSTITUTO GALENO

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. Este Código aplica-se aos servidores e empregados públicos do Distrito Federal, sem prejuízo da aplicação 
das normas específicas a cada carreira e de outros regimes jurídicos vigentes.

Art. 15. As infrações às normas deste Código praticadas por empregados terceirizado podem acarretar na 
substituição destes pela empresa prestadora de serviços.

Parágrafo único. O gestor do contrato é responsável pela condução do procedimento da solicitação de substituição 
do empregado terceirizado.

Art. 16. O provimento no serviço público implica a ciência das normas deste Código, vedado a alegação de 
desconhecimento.

.
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