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

Referências / Ano 
2019 

(passivo desde 2015 até set/19) 2020 2021

Entradas 57 34 35

Concluídos
(desde set/2019 até 09/dez/21)

37 (65%)
no acumulado 
em 2019/2020

16 em 2021

53 (93%)
no acumulado em 

2019/2020/2021

17 (50%)
em  2020

07 em 2021

24 (71%)

no acumulado em 

2020/2021 

21
(60%)

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.

Cenário em 2021 - CONSET

Em 2021 foram concluídos 34 expedientes (entradas de 2019/2020/2021), conforme quadro abaixo: 

Fonte: arquivos internos



Formulários de DCI (Declaração Confidencial de Informações) no CONSET

Referências 2021 Quantidade Observação

Entradas (jan-dez/2021) 91

Pré-análises da Sec. Executiva 91 Preparo para posterior análise dos 
Conselheiros

Concluídas pelos Conselheiros (até 09/12/21)

Atenção: Inclui passivos dos anos anteriores
363

• 279 DCIs anteriores a 2019
foram arquivadas em 2021,
por perda de objeto.

• 75 DCIs em papel de
2020/2021 foram analisadas
pelo Presidente

• 09 DCIs recebidas por e-mail
(2020/2021) foram analisadas
no SEI pelo Presidente (novo
método)

Observações importantes:

 Recentemente adotamos a análise de DCIs via SEI. Há mais segurança no armazenamento da documentação, cuja

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

 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 2021 - CONSET

Fonte: arquivos internos



Demais Ações do CONSET - 2021

1 – Capacitações: 11 eventos, cerca de 600 servidores capacitados.  

2 – Atendimentos técnicos  (mails, telefones, reuniões, fale conosco): cerca de 250 atendimentos (jan-nov/2021) 

3 – Dois processos seletivos para recomposição da Secretaria Executiva do CONSET 
(Saíram 03 servidores. Dificuldades na liberação de servidores)

4 - Reuniões plenárias: 09 ordinárias e 02 extraordinárias – CONSET

Secretaria Executiva também dá suporte para mais dois colegiados estaduais / vínculo CGE:

 Conselho de Corregedores do Estado – CONREGE: 04 reuniões/2021; e

 Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção – CTCC/MG: 02 reuniões/2021.

5 – Normatização / Contribuições em minutas: 

• Proposta de novo Código de Ética da CGE

• Proposta de Código de Ética para a FHEMIG

• Código de Conduta para Servidores e Cartilha de Conduta para Fornecedores da SEINFRA

• Regimento Interno da Comissão de Ética da SEJUSP 

• Regimento Interno do CONREGE

• Nova proposta de minuta de Decreto de Conflitos de Interesses 

6 – Sistema para gestão de DCI:

• Finalização das negociações com a Prodemge para a proposta de adaptação do SISPATRI para a DCI.  

Obs. Devido ao valor da proposta, será tentado sistema próprio junto à TI da CGE.



Perspectivas do CONSET - 2022
1. Dar continuidade às providências para promover a sistematização das DCIs

2. Contribuir com a edição do Decreto de Conflito de Interesses

3. Reformular o Termo de Compromisso Solene

4. Intensificar conversas para parceria com a Secretaria Executiva da Comissão de Ética 

Pública da Presidência da República

5. Publicar novo Regimento Interno do CONSET

6. Intensificar parceria com a OGE para recebimento de manifestações que contenham cunho 

ético (denúncias, reclamações, etc) via MGOUV (Ex.: Alinhar capacitação e trato de 

manifestações)

7. Publicar Manual de Procedimentos Éticos

8. Retomar encontros periódicos da Secretaria Executiva com as Comissões

9. Realizar o Treinamento Introdutório e o Encontro Anual do CONSET com as Comissões de 

Ética

2022
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