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Portarias CRCMG n.ºs 191/2017 e 196/2019
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Legislação�aplicável

Resolução CFC n.º 1.523/2017, que institui o Código de Conduta para os
conselheiros, colaboradores e funcionários dos Conselhos Federal e Regionais
de Contabilidade.

Resolução CRCMG n.º 412/2019, que aprova o Regimento da Comissão de
Conduta do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais.
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·  Levantamento das Necessidades de Treinamento dos membros da Comissão de Conduta.
·  Acompanhamento da distribuição dos termos de recebimento do Código de Conduta e da Resolução CFC
n.º 1.550/2018.
·  Redação da minuta do Regimento Interno da Comissão de Conduta, baseada no Código de Conduta do
Sistema CFC/CRCs, na Resolução CEP n.º 04/2001 e na Resolução CEP n.º 10/2008.
·  Definição do plano de comunicação para 2019.

Reuniões�realizadas

·  Discussão da alteração do Código de Conduta, por meio da
Resolução CFC n.º 1561/2019, e da Comissão de Conduta, por
meio da Portaria CRCMG n.º 64/2019.
·  Redação da minuta do Regimento Interno da Comissão de
Conduta, baseada no Código de Conduta do Sistema
CFC/CRCs, na Resolução CEP n.º 04/2001 e na Resolução CEP
n.º 10/2008.
·  Alteração do plano de comunicação para 2019.

21/2/2019

27/5/2019 e
29/5/2019
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·  Após a análise dos documentos e fatos, a Comissão de Conduta decidiu pela
não admissibilidade da denúncia, arquivando-a.

Reuniões�realizadas

·  Discussão da alteração do Código de Conduta, por meio da
Resolução CFC n.º 1.578/2019, e da Portaria CRCMG n.º
196/2019, que reconduziu os membros da Comissão de
Conduta para mais um mandato. 
·  Fechamento do plano de trabalho de 2019.
·  Informação sobre o recebimento de presentes e brindes.

28/8/2019

6/12/2019

·  Distribuição da Resolução CRCMG n.º 412/2019, que aprova o Regimento da Comissão de Conduta do
CRCMG, aos funcionários, conselheiros e colaboradores.
·  Recebimento de denúncia encaminhada pela Ouvidoria à Comissão de Conduta.

10/6/2019

· Distribuição da Resolução CRCMG n.º 412/2019, que aprova o Regimento da Comissão de Conduta do
CRCMG, aos funcionários, conselheiros e colaboradores.
· Recebimento de denúncia encaminhada pela Ouvidoria à Comissão de Conduta.

9/8/2019
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Resolução CRCMG n.º 412/2019,
que aprova o Regimento da
Comissão de Conduta do CRCMG.

Normativo�aprovado
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1.  Mensalmente, divulgação de artes projetadas
durante as reuniões plenárias, como descanso de
tela, com informações sobre o Código de Conduta.

Ações�de�comunicação
e�sensibilização

2. Divulgação de cartaz, no hall dos elevadores do CRCMG, abordando
os princípios e deveres previstos no Código de Conduta.

3. Publicação de matéria, no jornal interno Cá entre Nós, sobre o uso de redes sociais (maio de 2019) e
assédio moral (redigida em dezembro de 2019 e publicada em janeiro de 2020).

4. Publicação de matéria sobre a Comissão de Conduta, o canal para recebimento de
denúncias e o Regimento da Comissão, aprovado pela Resolução CRCMG n.º
412/2019, no Jornal CRC News de setembro/outubro de 2019.
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5. Divulgação de artes abordando o Código de Conduta, na
intranet, para visualização pelos funcionários do CRCMG, nos

meses de junho, novembro e dezembro de 2019.

Ações�de�comunicação
e�sensibilização

6. Inclusão de página sobre o Código de Conduta, no portal do
CRCMG, no menu “Governança”.

7. Envio de carta sobre o Código de Conduta a todos os fornecedores que tenham
contrato firmado com o CRCMG.

8. Palestra ministrada sobre o Código de Conduta, para os funcionários do CRCMG, em
dezembro de 2019, durante o Seminário de Funcionários do CRCMG.
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Ações�de�comunicação
e�sensibilização
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Em 2019, foi recebida uma denúncia, que foi
arquivada, pois não foram identificadas evidências
de cometimento de infração à conduta ética.

Apuração�de�indícios
de�infração�à�conduta
ética
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