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MEISICIC – 7ª RODADA 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

PAINEL 6, ITEM 6.1: Comissão de Ética Pública (CEP) 

Seguem adiante as respostas aos questionamentos encaminhados à Comissão 
de Ética Pública: 
 

(i)  Número de consultas feitas nos últimos cinco anos:  
 

Cumpre à CEP responder a consultas sobre aspectos éticos que lhe forem 

dirigidas pelas demais Comissões de Ética e pelos órgãos e entidades que integram o 

Executivo Federal, bem como pelos cidadãos e servidores que venham a ser indicados 

para ocupar cargo ou função abrangida pelo Código de Conduta da Alta Administração 

Federal.  

As consultas podem ser dirigidas à CEP por meio físico ou por e-mail, mediante 

envio do formulário preenchido acerca de: 

 Conflito de Interesses - no Exercício do Cargo;  

 Imposição de Quarentena;  

 Consulta de Comissões de Ética;  

 Consulta Normas sobre Ética e Sistema de Gestão 

Entre os anos de 2012 a 2016, foram registradas 655 (seiscentos e sessenta e 
cinco) consultas, resultando numa média de 131 (cento e trinta e uma) consultas 
anuais.  

 
Cabe esclarecer que, a partir de outubro de 2016, a CEP começou a adotar um 

sistema informatizado de controle processual, que permite a geração mais precisa de 
estatísticas, de modo que os dados levantados anteriores a esse período eram 
realizados manualmente, consequentemente não são tão precisos. 
 

Destaca-se que no ano de 2017 foram formuladas 237 (duzentas e trinta e sete) 
consultas, das quais 210 (duzentos e dez) já foram respondidas. Além dessas consultas, 
a CEP respondeu no corrente ano 115 (cento e quinze) consultas formuladas em anos 
anteriores, que estavam pendentes.  

 
Assim, até a presente data, foram respondidas 325 (trezentos e vinte e cinco) 

consultas no ano de 2017. 
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Em tempo, de acordo com o Decreto 6.029/2007, qualquer cidadão, agente 
público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou  entidade de classe poderá 
provocar a atuação da CEP  visando à apuração de infração ética imputada a agente 
público, órgão ou setor específico de ente estatal a  alguma das autoridades 
submetidas ao Código de Conduta da Alta Administração Federal e membros de 
comissão de ética. 

As denúncias também podem ser dirigidas à CEP por meio físico ou por e-mail, 
mediante envio do formulário preenchido.  

No ano de 2017, foram abertos 179 (cento e setenta e nove) processos de 
denúncia, dos quais 115 já foram concluídos. 
 
 

(ii)  Número total de pessoas sob responsabilidade da CEP (quantos são os atuais 
ocupantes de níveis DAS 6 e superiores):  
 

Segundo o art. 2° do Código de Conduta da Alta Administração Pública as 
autoridades abrangidas pela CEP são: 

 

 Ministros e Secretários de Estado; 

 Titulares de cargos de natureza especial, secretários-executivos, secretários 
ou autoridades equivalentes ocupantes de cargo do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores - DAS, nível seis (DAS 6); 

 A partir do nível cinco (DAS 5) para “Conflitos de Interesses” 

 Presidentes e diretores de agências nacionais, autarquias, inclusive as 
especiais, fundações mantidas pelo Poder Público, empresas públicas e 
sociedades de economia mista. 
 

Assim, de acordo com os dados extraídos do Portal da Transparência1 a 
quantidade de autoridades sob responsabilidade da CEP é 283 (duzentos e oitenta e 
três), dos quais são: 

28 (vinte e oito) Ministros de Estado;  
52 (cinquenta e dois) cargos de Natureza Especial e  
203 (duzentos e três) DAS 6. 
 
Cabe lembrar que a compete a CEP analisar consultas/denúncias de conflitos de 

interesses, nos termos da lei n° 12.813, de 16 de maio de 2013, também de 
autoridades ocupantes de DAS 5, representando mais 1.051 (hum mil e cinquenta e 
uma) pessoas sob responsabilidade da CEP. 

                                                           
1 http://www.transparencia.gov.br/servidores/Funcao-ListaFuncoes.asp  

http://www.transparencia.gov.br/servidores/Funcao-ListaFuncoes.asp
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Assim, o total de pessoas sob responsabilidade da CEP é de 1.334 ( Hum mil 
trezentos e trinta e quatro) autoridades 
 

(iii) Número de palestras da CEP em órgãos 
 

A Comissão de Ética Pública realiza palestras nas instituições, conforme 
demanda, conforme se demonstra os dados abaixo: 

 
2017 (jan-out): 18 palestras, 1813 pessoas  
2016: 12 palestras, 982 pessoas 
2015: 16 palestras, 1374 pessoas 
2014: 16 palestras, 1658 pessoas (início do registro estatístico) 

 

(iv) Informações Adicionais  

 

 Capacitação Servidores da CEP: O número de servidores da CEP é muito exíguo 

- 16 no total, sendo: 

o Secretário Executivo (1); 

o Secretária Executiva Adjunta (1); 

o Equipe de Monitoramento do Código de Conduta da Alta Adm. Federal 

(7); 

o Equipe Administrativa, de Eventos e Comunicação (5); 

o Secretárias (2). 

O tamanho módico da equipe não demanda a formulação de um sistema de 

controle de capacitações internas. Os profissionais já são selecionados com base em 

habilidades específicas e são treinados internamente pelos colegas de equipe. A 

participação frequente em eventos relacionados à ética pública, promovidos por vezes 

pela própria CEP, garante que a equipe permaneça atualizada quanto às suas 

responsabilidades e em relação ao debate e às práticas contemporâneas a respeito do 

tema. 

 

 Capacitação Altas Autoridades: Além da entrega de exemplar do Código de 

Conduta da Alta Administração Federal, junto ao informe da necessidade de 

preenchimento da Declaração Confidencial de Informações, a CEP convida anualmente 

as autoridades a participarem do Seminário Internacional Ética na Gestão. Não existe 

forma de controle sobre a leitura do Código.  
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A CEP cumpre seu papel orientador em relação às Altas Autoridades e 

Comissões de Ética por meio dos seguintes instrumentos: 

 

o Resoluções e Notas de Orientação: são orientações da CEP que tratam 

de diversos temas, dentre os quais: a participação de autoridades nas 

campanhas eleitorais; a oferta de brindes, presentes e viagens; conflito 

de interesse; e participação em seminários e eventos.  Essas resoluções 

podem ser acessadas pela internet. 

https://editarcms.presidencia.gov.br/cep_idg 

o Precedentes da Comissão de Ética Pública: Para auxiliar as Comissões 

de Ética e dirimir suas dúvidas mais frequentes, a Comissão de Ética 

Pública divulga a coletânea de “Precedentes da CEP”. Trata-se de 

assuntos analisados nas reuniões mensais do Colegiado, constantes nas 

Atas de reuniões, divididos em grandes temas para facilitar a busca. 

Informamos que este serviço será atualizado mensalmente 

o Consultas: conforme já foi esclarecido no item (i) 

 

 Visitas Técnicas: O número de VT anuais não é considerado um indicador de 

gestão pela SECEP. As Visitas Técnicas são um meio auxiliar de prestação de apoio às 

comissões de ética em situação desamparo. A mera aferição do número de visitas 

anuais não avalia adequadamente o impacto das visitas realizadas, uma vez que os 

órgãos da administração pública federal possuem composições e dimensões muito 

distintas, e as Comissões de Ética encontram-se em diferentes níveis de estruturação.  

 

 Conteúdo e público-alvo dos Seminários: o evento tem como principais 

objetivos compartilhar experiências e instrumentos para a disseminação da ética no 

Poder Executivo Federal, avaliar as ações de gestão da ética na administração pública e 

promover debates, envolvendo agentes públicos, especialistas e sociedade civil, acerca 

de temas relacionados à ética. O Seminário é composto por uma série de painéis e 

conferências que, ao longo de dois dias, abordam temas relacionados à conduta ética 

no serviço público. Desde 2015, é reservado também espaço às Comissões de Ética 

ganhadoras do Concurso de Boas Práticas na Gestão da Ética, que compartilham suas 

experiências com o público. Programação das últimas 5 edições segue anexa. 

https://editarcms.presidencia.gov.br/cep_idg
https://editarcms.presidencia.gov.br/cep_idg
https://editarcms.presidencia.gov.br/cep_idg
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O Seminário tem como público alvo altas autoridades, integrantes de 

Comissões de Ética, agentes públicos com responsabilidades pela gestão da ética nas 

entidades e nos órgãos do Poder Executivo Federal e de outros poderes, especialistas 

nacionais e estrangeiros, além de representantes da sociedade civil e do setor privado. 

 

 Ação 2C55 – Disseminação de Conduta Ética no Poder Executivo Federal: Trata-

se da Ação Orçamentária que orientou as atividades da CEP até o ano de 2016.  

o Base legal: Decreto s/nº, de 26 de maio de 1999, Decreto nº 6.029, de 

01 de fevereiro de 2007 e Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.  

o Especificação(alcance): Servidores públicos federais orientados para o 

efetivo cumprimento das normas de conduta ética.  

o Implementação: Realização de cursos, seminários, palestras e outros 

eventos de capacitação por meio de parcerias, convênios e contratos 

com instituições/órgãos governamentais e da iniciativa privada.  

o Descrição(diretrizes): Implantação atividades relacionadas com 

planejamento estratégico e modelo de gestão da ética pública; melhoria 

da infraestrutura institucional da Comissão de Ética Pública - CEP; 

capacitação e treinamento de recursos humanos; realização de estudos 

e pesquisas sobre os valores éticos da sociedade e aferição do alcance 

das ações de ética; aperfeiçoamento e consolidação do marco 

regulatório; produção e edição de publicações; implantação de ações de 

divulgação, participação e prestação de contas à sociedade e às demais 

instituições envolvidas: alta administração federal, membros das 

comissões de ética previstas nos Decreto 1.171/1994 e 6.029/2007, 

agentes públicos, pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam com 

entidades e órgãos da administração pública e a sociedade brasileira; 

atividades de supervisão e avaliação do Sistema de Gestão da ética do 

Poder Executivo Federal; gastos administrativos referentes às demandas 

da CEP.  

o Objetivos: A ação visa estabelecer as condições básicas para maior 

efetividade do padrão ético nos órgãos e entidades do Poder Executivo 

Federal; aprimorar a gestão da ética nos órgãos e entidades do Poder 

Executivo Federal; disseminar normas e valores éticos entre os gestores 

públicos, orientar sua aplicação, monitorar, coordenar, supervisionar e 

avaliar seu cumprimento, bem como apurar eventuais transgressões; 
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constituir um centro de custos administrativos que atenda as diversas 

demandas da Comissão de Ética Pública. 

A Ação 2C55 foi substituída, em 2017, pela ação “216X – Funcionamento dos 

Conselhos e Comissões da Presidência da República”, passando a abrangir também as 

atividades de outros conselhos (CDES, CONSEA e CAMEX). No âmbito da Ação 216X, 

passou a existir o “Plano Orçamentário 0001 – Disseminação da Conduta Ética do 

Poder Executivo Federal”, de caracterização similar à da antiga Ação 2C55. 

 

DIFICULDADES 

 Equipe da SE/CEP é pequena e com atividades diversas; 

 Restrição de Infraestrutura Tecnológica (TI); 

 Restrição orçamentária; 



SOF / SPI / DEST

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão Mapeamento de Ações Integrantes da Lei Orçamentária de
2016

2101 - Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República
Programa

Ação Orçamentária
2C55 - Disseminação de Conduta Ética no Poder Executivo Federal

Unidade de medida: unidadeAgente público orientadoProduto:

Momento da ação: Lei+Créditos

Programa: 2101 - Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República

Tipo de ação:

Base legal:

Atividade

Decreto s/nº, de 26 de maio de 1999, Decreto nº 6.029, de 01 de fevereiro de 2007 e Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013

Servidores públicos federais orientados para o efetivo cumprimento das normas de conduta ética.

Direta;

Detalhamento da Implementação:

Forma de implementação:

Unidade Responsável: Secretaria Executiva da Comissão de Ética Pública

122 - Administração GeralSubFunção:

04 - AdministraçãoFunção:

10 - Orçamento FiscalEsfera:

20101 - Presidência da RepúblicaUnidade Orçamentária Responsável:

Descrição:
Implantação atividades relacionadas com planejamento estratégico e modelo de gestão da ética pública; melhoria da infraestrutura institucional da
Comissão de Ética Pública - CEP; capacitação e treinamento de recursos humanos; realização de estudos e pesquisas sobre os valores éticos da
sociedade e aferição do alcance das ações de ética; aperfeiçoamento e consolidação do marco regulatório; produção e edição de publicações;
implantação de ações de divulgação, participação e prestação de contas à sociedade e às demais instituições envolvidas: alta administração federal,
membros das comissões de ética previstas nos Decreto 1.171/1994 e 6.029/2007, agentes públicos, pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam com
entidades e órgãos da administração pública e a sociedade brasileira; atividades de supervisão e avaliação do Sistema de Gestão da ética do Poder
Executivo Federal; gastos administrativos referentes às demandas da CEP. A ação visa estabelecer as condições básicas para maior efetividade do
padrão ético nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal; aprimorar a gestão da ética nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal;
disseminar normas e valores éticos entre os gestores públicos, orientar sua aplicação, monitorar, coordenar, supervisionar e avaliar seu cumprimento,
bem como apurar eventuais transgressões; constituir um centro de custos administrativos que atenda as diversas demandas da Comissão de Ética
Pública.

Realização de cursos, seminários, palestras e outros eventos de capacitação por meio de parcerias, convênios e contratos com instituições/órgãos
governamentais e da iniciativa privada.

PLOAOrigem:

Ação de Insumo Estratégico: Não Regionalização na Execução: Não

Beneficiário:

Sociedade e Administração Pública Federal

Especificação do Produto:

Participação social: Não

Plano Orçamentário
0000 - Disseminação de Conduta Ética no Poder Executivo Federal
Caracterização
Unidade Medida Produto

27/12/2016 11.17.43 Página 1
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Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão Mapeamento de Ações Integrantes da Lei Orçamentária de
2016

Localizador 0001 - Nacional
Custo Total Total Físico Início do Localizador Término do Localizador
Abrangência Geográfica
Região
Nacional

Estado
 -

Município
 -

27/12/2016 11.17.43 Página 2
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Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão Mapeamento de Ações Integrantes da Lei Orçamentária de
2017

2101 - Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República
Programa

Ação Orçamentária
216X - Funcionamento dos Conselhos e Comissões da Presidência da República

Unidade de medida: unidadeConselho mantidoProduto:

Momento da ação: PL

Programa: 2101 - Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República

Tipo de ação:

Base legal:

Atividade

Lei nº 10.683/2003; Lei nº 11.346/2006; Decreto nº 6.272, de 23 de novembro de 2007; e Decreto nº 7.272, de 25 de agosto de 2010. (CONSEA); Lei nº 10.683,
de 28 de maio de 2003 e Decreto nº 8.693, de 17 de março de 2016. (CDES); Decreto s/nº, de 26 de maio de 1999, Decreto nº 6.029, de 01 de fevereiro de
2007 e Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 (CEP); - Decreto nº 4.732 de 10 de junho de 2003, Resolução nº 11, de 25 de abril de 2005 (CAMEX).

Pleno funcionamento do Conselho nos termos da legislação que o regula.

Direta;

Detalhamento da Implementação:

Forma de implementação:

Unidade Responsável:

122 - Administração GeralSubFunção:

04 - AdministraçãoFunção:

10 - Orçamento FiscalEsfera:

20101 - Presidência da RepúblicaUnidade Orçamentária Responsável:

Descrição:
Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – CDES; Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional – CONSEA; Câmara de Comércio Exterior – CAMEX e Disseminação de Conduta Ética no Poder Executivo Federal – CEP sob a
responsabilidade da Presidência da República, visando viabilizar o exercício de suas atribuições, e o apoio técnico e financeiro à manutenção,
estruturação e qualificação dos Conselhos. Além disso, buscam-se a implantação de atividades relacionadas com planejamento estratégico e modelo da
gestão da ética pública; a convocação, organização e implementação da agenda do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social; a realização de
reuniões periódicas, conferências, seminários, visando subsidiar as decisões governamentais na área de segurança alimentar nutricional; e a
coordenação de política e atividades relativas ao comércio exterior de bens e serviços, incluindo turismo.

Realização de cursos, seminários, palestras e outros eventos de capacitação por meio de parcerias, contratos com instituições/órgãos governamentais e
da iniciativa privada; encontros dos conselheiros no âmbito do pleno do Conselho e de seus grupos de trabalho, envolvendo todo o suporte logístico,
incluindo material de consumo, contratação de consultoria, realização de estudos, pesquisas, publicações, diárias, passagens, e demais serviços
necessários ao desenvolvimento dos trabalhos. As atividades serão efetivadas mediante realização de reuniões ordinárias e extraordinárias, bem como
de outros eventos, subsidiados pelos trabalhos da mesa diretiva, das comissões permanentes, dos grupos de trabalho e outras instâncias do Conselho,
deslocamento de seus integrantes no Pais e no exterior, para participarem de missões de caráter técnico.

PLOAOrigem:

Ação de Insumo Estratégico: Não Regionalização na Execução: Não

Beneficiário:

Sociedade brasileira

Especificação do Produto:

Participação social: Não

Plano Orçamentário
0000 - Funcionamento dos Conselhos e Comissões da Presidência da República - Despesas Diversas
Caracterização
Unidade Medida Produto

01/11/2016 10.29.57 Página 1
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Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão Mapeamento de Ações Integrantes da Lei Orçamentária de
2017

Plano Orçamentário
0001 - Disseminação de Conduta Ética no Poder Executivo Federal - CEP
Caracterização
Implantação de atividades relacionadas com planejamento estratégico e modelo de gestão da ética pública; melhoria da infraestrutura institucional da
Comissão de Ética Pública - CEP; capacitação e treinamento de recursos humanos; realização de estudos e pesquisas sobre os valores éticos da sociedade
e aferição do alcance das ações de ética; aperfeiçoamento e consolidação do marco regulatório; produção e edição de publicações; implantação de ações
de divulgação, participação e prestação de contas à sociedade e às demais instituições envolvidas: alta administração federal, membros das comissões de
ética previstas nos Decretos 1.171/1994 e 6.029/2007, agentes públicos, pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam com entidades e órgãos da
administração pública e a sociedade brasileira; atividades de supervisão e avaliação do Sistema de Gestão da ética do Poder Executivo Federal; gastos
administrativos referentes às demandas da CEP. Visa estabelecer as condições básicas para maior efetividade do padrão ético nos órgãos e entidades do
Poder Executivo Federal; aprimorar a gestão da ética nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal; disseminar normas e valores éticos entre os
gestores públicos, orientar sua aplicação, monitorar, coordenar, supervisionar e avaliar seu cumprimento, bem como apurar eventuais transgressões;
constituir um centro de custos administrativos que atenda as diversas demandas da Comissão de Ética Pública.
Unidade Medida unidade Produto Agente público orientado

Plano Orçamentário
0002 - Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social - SEDES
Caracterização
Realização de encontros dos conselheiros no âmbito do pleno do Conselho e de seus grupos de trabalho, envolvendo todo o suporte logístico, incluindo
material de consumo, material permanente, contratação de consultoria, realização de estudos, pesquisas, publicações, diárias, passagens, e demais
serviços necessários ao desenvolvimento dos trabalhos e ao fortalecimento do CDES e à disseminação de sua experiência.
Unidade Medida unidade Produto Conselho mantido

Plano Orçamentário
0003 - Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA
Caracterização
Organização e realização de reuniões periódicas, conferências, seminários, workshops e outros eventos definidos pelo Conselho Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional - CONSEA, produção de documentos e cooperação permanente com os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional estaduais e
municipais, visando subsidiar as decisões governamentais na área de segurança alimentar e nutricional, garantir o funcionamento do CONSEA e de sua
Secretaria-Executiva, apoiar a consolidação do Sistema e da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e implementar o Plano Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional.
Unidade Medida unidade Produto Conselho mantido

Plano Orçamentário
0004 - Câmara de Comércio Exterior - CAMEX
Caracterização
Formulação, adoção, implementação e coordenação de política e atividades relativas ao comércio exterior de bens e serviços, incluindo turismo, com vistas
a promover o comércio exterior, os investimentos e a competitividade internacional do País; definir diretrizes e os critérios para concessão de assistência
financeira e de prestação de garantia da União nas exportações brasileiras e procedimentos relativos a implementação da política de comércio exterior
visando a inserção competitiva do Brasil na economia internacional; coordenar e orientar as ações dos órgãos que possuem competência na área de
comércio exterior, definir no âmbito das atividades de exportação e importação, diretrizes e orientações sobre normas e procedimentos, estabelecer as
diretrizes para as negociações de acordos e convênios relativos ao comércio exterior, de natureza bilateral, regional e multilateral, demais alterações de
que trata o Decreto nº 8.807 de 12 de julho de 2016.
Unidade Medida unidade Produto Conselho mantido

Notas de usuário para esta Ação
Data 30/06/2016
Notas de usuário Nova ação, originada a partir da fusão das ações 6215, 4901, 2C55 e da inclusão da CAMEX na estrutura da Presidência da República

a partir da MP nº 276, incluída mediante solicitação do órgão setorial, encaminhada por mensagem eletrônica em 28/06/2016.

Localizador 0001 - Nacional
Custo Total Total Físico Início do Localizador Término do Localizador
Abrangência Geográfica
Região
Nacional

Estado
 -

Município
 -

01/11/2016 10.29.57 Página 2


