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Composição atual do Conselho de Ética Pública – CONSET

 Joaquim Antônio Murta Oliveira Pereira – Presidente*

 Alexandre Antônio Nogueira de Souza

 Arthur Magno e Silva Guerra

 Carolina de Oliveira Castro Baia Antunes

 Diogo Godinho Ramos Costa*

 Patrícia Lage Becker

*Em 1º mandato

______________________________________

Obs. Recomposição a contar de 26/07/2022. Permaneceram 4 membros. 

Uma vaga ainda será preenchida (legislação prevê 7 conselheiros)

Nova composição- CONSET



Expedientes (denúncias, consultas, etc) em curso e concluídos no CONSET

Referências / Ano 2019 2020 2021 2022
Entradas 57* 34 37 24

Concluídos
(até nov/2022)

53 (93%) 27 (80%) 31 (84%) 14 (58%)

Observações importantes:

 Muitos procedimentos demandam averiguações, informações de outros órgãos e estudos complementares

para construção de uma conclusão, o que não permite um arquivamento de imediato.

 Lembrando que o CONSET se reúne ordinariamente uma vez por mês e é composto por membros que não

têm outro vínculo com o Estado. Portanto, sua dinâmica é diferente da maioria dos órgãos executivos do

Governo.

 Dois processos éticos em instauração (em vias de publicação). Situações que deram origem: falta de

transparência em contração / pessoa estranha à Administração em processos estratégicos e sigilosos

Cenário em 2022 - CONSET

Em 2022 foram concluídos 27 expedientes = 14 de 2022, 10 de 2021 e 3 de 2020.

*Inclui passivo 2015/2018

Conclusões acumuladas de expedientes de 2019 a nov/2022

Fonte: arquivos internos



Formulários de DCI (Declaração Confidencial de Informações) no CONSET

Referências 2022 (jan-dez) Quantidade Observação

Entradas 70

Pré-análises da Sec. Executiva 70 Preparo para posterior análise dos 
Conselheiros

Em análise pelos Conselheiros 
Atenção: Inclui passivos dos anos anteriores

145 • 40 DCIs em papel
• 105 em meio eletrônico

Observações importantes:

 Maior parte da análise de DCIs está sendo via SEI. Mais segurança no armazenamento da documentação, cuja

grande maioria tem chegado via e-mail, desde a adoção do teletrabalho.

 Novo Presidente está se inteirando do processo de análise de DCI.

 DCIs de agentes que não pertencem à Alta Administração não são enviadas para análise dos Conselheiros,

assim como aquelas que ainda não têm a documentação regular (p.ex. falta do IR).

Cenário em 2022 - CONSET

Fonte: arquivos internos



Demais Ações do CONSET - 2022

1 – Capacitações: 14 eventos, mais de 850 participações de servidores.  

2 – Atendimentos técnicos  (mails, telefones, reuniões, fale conosco): mais de 200 atendimentos 
(jan-dez/2022) 

3 – Processo seletivo para recomposição da Secretaria Executiva do CONSET 
(02 novos servidores foram selecionados. 01 servidora da CGE também foi incorporada à equipe. Equipe 
conta atualmente com 1 Secretário Executivo e 4 Assessores.)

4 – Normatização / Contribuições em minutas: 
• Acordo de Conduta Ética do IPSM
• Regimentos Internos de Comissões de Ética: SES e SEGOV 
• Protocolo de Intenções para parceria com a Comissão de Ética Pública da Presid. da 

República
• Cartilhas sobre Brindes/Presentes e conflito de interesses da SEJUSP
• Nova proposta de minuta de Decreto de Conflitos de Interesses 
• Consulta à AGE acerca da aplicação do Decreto 48417/2022 (Conflito de Interesses) à 

estatais
• Manifestações à CTL acerca de decretos de acesso à informação (LAI), ajustamento 

disciplinar (TAD), regulamento de auditorias internas, Política Mineira de Promoção da 
Integridade, Conselho de Controle Interno

• Resolução Conjunta SEPLAG/CGE sobre conflito de interesses em doações



Demais Ações do CONSET - 2022

5 – Levantamento de requisitos para Sistema de consultas de conflito de interesses 
(Decreto 48417/2022)

6 – Novo formulário do Termo de Compromisso Solene (Deliberação CONSET 23/2022). 
Presidente de Comissão de Ética não precisa mais assinar. Contempla código de ética 
institucional, se houver.

7 – Contribuição com o Grupo de Trabalho da Nova Lei de Licitações acerca de contratações 
de escritórios de advocacia e consultoria por inexigibilidade de licitação.

8 – Projetos aplicados com alunos do Curso de Adm. Pública da FJP.

9 - Reuniões plenárias : 10 realizadas, sendo 1 extraordinária). 
Também houve 1 reunião dos conselheiros com o Secretário-Geral, em dezembro/2022.

Secretaria Executiva também dá suporte para mais dois colegiados estaduais / vínculo CGE:
 Conselho de Corregedores do Estado – CONREGE: 04 reuniões/2022; e
 Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção – CTCC/MG: 03

reuniões/2022.

10 – Ajustes e inserção de informações para operação do site do CONREGE (estará no ar em 
2023).



Perspectivas do CONSET - 2023
1. Publicar novo Regimento Interno do CONSET

2. Publicar Manual de Procedimentos Éticos

3. Dar continuidade às providências para promover a sistematização das DCIs

4. Retomar encontros periódicos da Secretaria Executiva com as Comissões

5. Formalizar parceria com a Comissão de Ética Pública da Presidência da República (Obs. 
Protocolo de Intenções está sendo finalizado pela CEP)

6. Gerir o novo sistema de consulta de conflito de interesses 

7. Realizar em maio evento de 1 ano do Decreto 48417/2022 – Conflito de Interesses, em 
formato híbrido, preferencialmente

8. Realizar Encontro Anual no meio do ano (ago/set),  em formato híbrido, 
preferencialmente

9. Aprimorar comunicação do Conselho, como periódicos, mídias sociais, grupo de 
whatsapp com as comissões, divulgação de reuniões.

2023



CONSELHO DE ÉTICA PÚBLICA – CONSET

www.conselhodeetica.mg.gov.br

Telefone :  (31) 3915-2748 / 8990

E-mail: conselhodeetica@conselhodeetica.mg.gov.br

Obrigado!

http://www.conselhodeetica.mg.gov.br/

