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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/CGE Nº9881/2018,24 DE JULHO DE 2018 

Dispõe sobre a atuação conjunta para o fortalecimento do ambiente de integridade 

no âmbito da Administração Pública estadual nos termos do Decreto Estadual nº 

47.185, de 13 de maio de 2017, que estabelece o Plano Mineiro de Promoção da 

Integridade – PMPI. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e o 

CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas 

atribuições previstas no artigo 93, §1º, inciso III, da Constituição do Estado, tendo 

em vista as competências expressas nos artigos 38 e 48 da Lei Estadual nº 22.257, 

de 27 de julho de 2016, e o disposto no Decreto Estadual nº 47.185, de 13 de maio 

de 2017, 

RESOLVEM: 

Art. 1º - Adotar medidas conjuntas para o fortalecimento do ambiente de 

integridade no âmbito da Administração Pública estadual por meio do 

aprimoramento de políticas transversais e proposições normativas que se destinem 

à melhoria dos processos de governança, gestão de riscos, controles internos, 

contratações públicas e gestão de pessoas. 

Parágrafo único. Entende-se por políticas transversais aquelas cujas normas e 

procedimentos são expedidos pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

(SEPLAG) para cumprimento por todos os órgãos e entidades da administração 

direta, autárquica e fundacional. 

Art. 2º - São objetivos da atuação conjunta: 

I. Consolidar a integração institucional prevista no inciso II do artigo 3º do 

Decreto Estadual nº 47.185/2017, mediante o planejamento e a execução de 

atividades coordenadas no âmbito da administração pública para a promoção da 

integridade; 

II. Expedir normas e procedimentos para implantação e funcionamento de 

instâncias de segunda linha de defesa – Instância de Governança, Integridade, 

Riscos e Controles Internos (GIRC) – nos órgãos e entidades, na forma de 

instâncias ou comitês técnicos permanentes, destinados a dar suporte aos gestores 

nas ações de integridade; 

III. Favorecer o desenho e o funcionamento de estruturas de governança 

compatíveis com um ambiente de integridade e de conduta ética no Estado, 

incentivando o compromisso público da alta administração com as práticas de 

integridade e melhorias nos processos decisórios; 

IV. Fomentar a política de dados abertos a nível de Estado e o monitoramento e a 

avaliação das instâncias colegiadas de políticas públicas, estimulando que o seu 

funcionamento seja comprometido efetivamente com a transparência e o controle 

social; 

V. Fomentar a adoção de medidas de prevenção à ocorrência de fraudes e 

irregularidades na gestão pública e garantir monitoramento contínuo das 

atividades, considerando, inclusive, o uso da tecnologia; 

VI. Aprimorar os controles internos da gestão por meio da definição formal de 

novas regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas 

informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações; 

VII. Instituir regras para a definição clara de objetivos organizacionais, o 

mapeamento de cenários e o levantamento de processos críticos que possibilitem o 

eficaz gerenciamento de riscos; 

VIII. Constituir as bases para a implementação efetiva da gestão orientada para 

riscos no âmbito do Estado; 

IX. Apresentar proposta de normativo estadual voltado para a prevenção do 

conflito de interesses e do nepotismo na administração pública e propor medidas 

para efetivar sua aplicação e cumprimento; 

X. Incrementar e dar transparência às regras para seleção e recrutamento, 

movimentação e desligamento de pessoal no âmbito do Estado e estimular a 

consideração de atributos éticos nas avaliações de desempenho; 

XI. Disseminar conceitos e práticas sobre a conduta ética para conscientização e 

engajamento dos agentes públicos, da sociedade civil e dos demais stakeholders 

envolvidos no PMPI; 

XII. Instituir procedimentos, instrumentos e mecanismos de controle interno da 

gestão que contribuam para um incremento contínuo da transparência e 

accountability nas contratações públicas; 

XIII. Estimular a elaboração, implementação, revisão e atualização permanente de 

planos de integridade específicos nos órgãos e entidades da administração direta, 

autárquica e fundacional, como previsto no artigo 5º do Decreto Estadual nº 

47.185/2017, e em todos os stakeholders do Estado, como fornecedores e 

parceiros institucionais. 

 Art. 3º - São objeto da atuação conjunta todas as iniciativas atinentes ao disposto 

no artigo 2º, especialmente o Plano de Ação constante no ANEXO ÚNICO desta 

Resolução. 

Art. 4º - Fica instituído grupo de trabalho (GT), composto por membros da 

SEPLAG e da CGE, com a finalidade de coordenar as ações previstas no artigo 3º, 

levantar dados e informações, detectar pontos sensíveis de integridade no âmbito 

os órgãos e entidades da administração pública estadual, propor novas ações e 

políticas transversais e consolidar entendimentos para elaboração de normativos, 

em consonância com as diretrizes previstas no Decreto Estadual nº 47.185, de 13 

de maio de 2017, que dispõe sobre o Plano Mineiro de Promoção da Integridade – 

PMPI. 

§ 1º O grupo será coordenado pelas servidoras Juliana Aschar, MASP 1.228.326-

3, responsável pela Superintendência Central de Integridade e Controle Social da 

CGE, e Gabriella Nair Figueiredo Noronha Pinto, MASP 6.695.65-4, Assessora 

Chefe da ASPLAN da SEPLAG, e terá como membros: 

1. Camila Montevechi Soares, MASP 1.393.265-2; 

2. Luciana Cássia Nogueira, MASP 364.554-6 

3. Danielle Teodora Costa Santos, MASP 1.394.375-8; 

4. Igor Martins da Costa, MASP 1.278.141-5; 

5. Tatiane de Jesus Silva, MASP 1.199.639-4; 

6. Lívia Colen Diniz, MASP 752.445-7; 

7. Rafael Maia Nogueira, MASP 752.696-5; 

8. Gustavo Henrique de Andrade, MASP 752.703-9; 

§ 2º Para as ações previstas no ANEXO ÚNICO, poderão ser constituídos novos 

grupos de trabalho e convidados novos integrantes, a fim de subsidiar tecnicamente 

a discussão e a elaboração das políticas e normativos, objetos dos grupos. 

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Belo Horizonte, 24 de julho de 2018. 

César Cristiano de Lima 

Secretário de Estado Adjunto de Planejamento e Gestão 

Eduardo Martins de Lima 

Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais 
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Projeto Objetivos Ações Equipes Prazo 

Campanha de 

Integridade 

Sensibilizar agentes públicos para a 

importância da conduta ética 

individual e da integridade 

institucional 

Publicar campanha para conscientização e 

engajamento dos agentes públicos que 

trabalham na Cidade Administrativa de 

Minas Gerais (já está finalizada e impressa) 

- Diretoria de Promoção da Integridade 

(SCICS/SGA/CGE) 

 

- SEGOV 

 

- Subsecretaria de Operação e Gestão da Cidade 

Administrativa (SEPLAG) 

Novembro/ 2018 

Decreto Estadual de 

Conflito de Interesses 

Instituir marco normativo para a 

prevenção ao conflito de interesses 

no âmbito da Administração Pública 

estadual 

- Elaboração de minuta de decreto que 

regulamenta situações que configuram 

conflito de interesses e dispõe sobre papeis 

e responsabilidades pela apuração, 

procedimentos de consulta e sanções; 

- Compartilhamento e validação com 

parceiros, como o Conselho de Ética 

Pública; 

- Publicação de norma. 

- Diretoria de Promoção da Integridade 

(SCICS/SGA/CGE) 

 

- Diretoria de Análise e supervisão Correcional da Área de 

Infraestrutura e Ensino (COGE/CGE) 

 

-Superintendência Central de Política de Gestão de 

Pessoas (SEPLAG) 

 

- Secretaria Executiva do Conselho de Ética Pública 

Agosto/ 2018 

M&A de Conselhos de 

Políticas Públicas 

Fomentar o aprimoramento da 

atuação dos Conselhos de Políticas 

Públicas em aspectos de transparência 

e prestação de contas, fortalecendo as 

oportunidades de participação e do 

controle social 

-  Análise quantitativa e qualitativa de 

pesquisa realizada nos órgãos e entidades 

(já em desenvolvimento); 

- Elaboração de metodologia de 

diagnóstico e acompanhamento contínuos 

dos conselhos; 

- Criação de ferramenta e definição de 

estratégia conjunta de M&A dos conselhos. 

- Diretoria de Fomento do Controle Social 

(SCICS/SGA/CGE) 

 

- Diretoria de Transparência Ativa (SCT/SGA/CGE) 

 

- Gabinete SEPLAG 

Agosto/ 2018 

Instâncias de 

Governança, 

Integridade, Riscos e 

Controles Internos 

(GIRC) 

Propor a designação formal de equipe 

que vai dar diretrizes específicas e 

coordenar as ações de integridade nos 

órgãos e entidades 

- Pesquisa e fundamentação técnica e legal 

das instâncias de governança, integridade, 

riscos e controles internos; 

- Regulamentação das instâncias em âmbito 

estadual. 

- Diretoria de Promoção da Integridade 

(SCICS/SGA/CGE) 

 

-Auditoria-Geral (AUGE/CGE) 

 

-Subsecretaria de Gestão e Apoio às Políticas Estratégicas 

Setembro/ 2018 

Contratações públicas 

Aprimorar os processos e 

instrumentos nas contratações 

públicas de modo a intensificar a 

lisura de licitações e contratos e 

garantir a integridade em toda a 

cadeia de fornecedores, com 

responsabilidade socioambiental  e 

respeito à diversidade 

- Pesquisa à sistematização legal das 

contratações públicas e aos instrumentos 

adotados pelo Estado; 

- Identificação de gargalos e oportunidades, 

como processos de diligência prévia (due 

diligence) de fornecedores, da inserção de 

cláusulas de vedação ao nepotismo nas 

contratações, da inserção de regras para 

garantir sustentabilidade e diversidade; 

- Revisão e implantação de instrumentos de 

integridade. 

- Diretoria de Promoção da Integridade 

(SCICS/SGA/CGE) 

 

-  Auditoria-Geral (AUGE/CGE) 

 

- Subsecretaria de Gestão Logística (SEPLAG) 

Outubro/ 2018 

Gestão de pessoas – 

desligamento 

sustentável 

Incentivar a transparência para o 

servidor, a integridade institucional, a 

sustentabilidade dos trabalhos e a 

prevenção ao conflito de interesses 

no ato de desligamento 

- Revisar procedimentos adotados no 

desligamento de servidores; 

- Consolidar novo rito que contemple, por 

exemplo, a interrupção efetiva do acesso a 

informações privilegiadas; 

- Publicação de norma específica. 

- Diretoria de Promoção da Integridade 

(SCICS/SGA/CGE) 

 

-Auditoria Geral (AUGE/CGE) 

 

-Superintendência Central de Política de Gestão de 

Pessoas (SEPLAG) 

 

- Secretaria Executiva do Conselho de Ética Pública 

Novembro/ 2018 

Política de Dados 

Abertos 

Instituir marco normativo para a 

abertura de dados no âmbito dos 

órgãos e entidades da Administração 

Pública estadual 

- Elaboração de minuta de decreto que 

institui política de dados abertos no âmbito 

do Estado; 

- Compartilhamento e validação com 

parceiros; 

- Plano de disseminação e cumprimento 

pelo público-alvo da norma e instituições 

relacionadas. 

- Diretoria de Fomento do Controle Social 

(SCICS/SGA/CGE) 

 

- Diretoria de Transparência Ativa (SCT/SGA/CGE) 

 

- SEPLAG- ASCOM 

Novembro/ 2018 

Decreto Estadual de 

Prevenção ao 

Nepotismo 

Instituir marco normativo para a 

prevenção ao nepotismo no âmbito 

da Administração Pública estadual 

- Elaboração de minuta de decreto que 

regulamenta situações que configuram 

nepotismo, limites para recrutamento e 

contratação de parentes, consanguíneos ou 

relação de compadrio, procedimentos de 

consulta e sanções; 

- Compartilhamento e validação com 

parceiros, como o Conselho de Ética 

Pública; 

- Publicação de norma. 

- Diretoria de Promoção da Integridade 

(SCICS/SGA/CGE) 

 

- Diretoria de Análise e Supervisão Correcional da Área 

de Infraestrutura e Ensino (COGE/CGE) 

 

-Superintendência Central de Política de Gestão de 

Pessoas (SEPLAG) 

 

- Secretaria Executiva do Conselho de Ética Pública 

Fevereiro/ 2019 


