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A Carta de Serviços ao Usuário do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), 
consoante os preceitos e os princípios da Lei n. 13.460/2017, tem como objetivo orientar o 
cidadão e o jurisdicionado a respeito dos serviços disponibilizados pelo Órgão.

Este material é um documento que apresenta informações básicas sobre as formas de acesso,  
prazos e horários de atendimento, potencializando o conhecimento das atividades desenvolvidas 
por esta Corte de Contas, em prol da sociedade, na busca pelo estimulo ao controle social e à 
transparência pública.

APRESENTAÇÃO





7

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), sediado no 
município de Belo Horizonte, é o órgão de controle externo da gestão dos 
recursos públicos estaduais e municipais. 

Possui jurisdição própria  e privativa em todo o Estado de Minas 
Gerais sobre pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,  
da administração direta ou indireta, que utilizem, arrecadem, guardem, 
gerenciem ou administrem dinheiro, bens ou valores públicos, estaduais  
ou municipais.

Quando são comprovadas irregularidades ou ilegalidades, aplicam-se 
penalidades e pode-se determinar o ressarcimento dos valores aos cofres 
públicos.

Entre as principais competências do TCEMG, estão:

 apreciar as contas prestadas, anualmente, pelo Governador e Prefeitos dos 
municípios do Estado de Minas Gerais e sobre elas emitir parecer prévio;

 julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, 
bens ou valores públicos;

 apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal, aposentadoria, 
reforma e pensão para fins de registro;

SOBRE O ÓRGÃO
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 decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato;

 decidir sobre representação que lhe seja enviada por agentes públicos, comunicando a ocorrência de ilegalidades ou 
irregularidades de que tenham conhecimento, em virtude do exercício do cargo, emprego ou função;

 fiscalizar os procedimentos licitatórios; os atos de gestão da receita e da despesa conforme as normas aplicáveis 
à matéria e os princípios constitucionais; a aplicação de recursos públicos estaduais ou municipais recebidos por 
qualquer entidade; os procedimentos de seleção de pessoal, de modo especial os editais de concurso público e as atas  
de julgamento;

 promover tomada de contas para fins de julgamento, nos casos em que estas não tenham sido prestadas no prazo ou na 
forma legal; 

 realizar inspeção e auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial em unidade da 
administração direta ou indireta dos Poderes do Estado ou de Município.

Todo cidadão tem acesso ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Conheça as formas de atendimento:

1 Presencial 

 Todo visitante deve passar por uma das recepções do TCEMG, onde será atendido com cortesia e discrição por uma 
recepcionista. Para o credenciamento, é necessário apresentar documento de identidade com foto. Após autorização 
prévia de entrada nas dependências do Tribunal, com o devido crachá de identificação, o cidadão será encaminhado à 
unidade pertinente. É proibida a entrada de pessoas nas dependências do Órgão usando os seguintes trajes: chinelo, 
bermuda, boné e camiseta.

Edifício-sede: 

 endereço: Avenida Raja Gabaglia, 1.315 – Luxemburgo – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.380-435;

 recepção principal: andar térreo;
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 recepção 2º subsolo: acesso pela lateral. Ideal para quem deseja ir à Coordenadoria de Protocolo, à Biblioteca, às 
Secretarias da 1ª e 2ª Câmaras, à Coordenadoria de Pós-deliberação e à Coordenadoria de Débito e Multa; 

 plenário Governador Milton Campos:  1º subsolo;

 museu Casa dos Contos.

Edifício Anexo

   endereço: Avenida Raja Gabaglia, 1.315 – Luxemburgo – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.380-435.

   recepção andar térreo: Espaço Cultural Desembargador Affonso Teixeira Lages, que contempla o Salão Mestre de Piranga, 
o Salão Inimá de Paula e o Auditório Vivaldi Moreira.

2  Telefone: (31) 3348-2111. 

3 Internet: www.tce.mg.gov.br

4 Redes Sociais

 Facebook: @TCEMGoficial

 Twitter: @tcemg

 Linkedin: https://www.linkedin.com/company/tcemg 

 TV TCE: Youtube/tcemgoficial

 Flickr: https://www.flickr.com/tcemg
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Fale com o TCE 

Receber pedidos de informações relativos à 
aplicação da Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à 
Informação), aos serviços realizados pelo Tribunal, 
bem como às dúvidas a respeito dos sistemas 
informatizados disponibilizados aos jurisdicionados 
do TCEMG. O acompanhamento, pelo cidadão 
ou pelo jurisdicionado, é realizado por meio do 
número de protocolo, que é recebido no momento 
da abertura da solicitação.

 Até 20 dias para pedidos de 
informação referentes à Lei  
n. 12.527/2011.

 Até três dias úteis para solicitações 
relativas aos sistemas informatizados 
disponiblizados aos jurisdicionados.

   10 a 40 dias para demais assuntos.

    Internet: www.tce.mg.gov.br/
falecomotce

 Presencial:  dias úteis, das 
8h às 18h, na Diretoria 
de Comunicação Social, 
localizada no 6º andar do 
edifício anexo.

Serviço Prazo Atendimento 

Canal de comunicação com o TCEMG que funciona como porta de entrada para as solicitações de informação ao Órgão.
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Ouvidoria 

Receber sugestões, críticas, reclamações, 
elogios ou pedidos de esclarecimentos 
a respeito dos serviços prestados pelo 
TCEMG.

    Até 20 dias

    Internet: https://ouvidoria.tce.mg.gov.br/

    E-mail: ouvidoria@tce.mg.gov.br

   Telefones: (31) 3348-2454 | (31) 3348-2400

   Presencial: dias úteis, das 8h às 18h, no 3º andar do 
edifício anexo.

   Postal:  av. Raja Gabaglia, 1.315 - Luxemburgo - Belo 
Horizonte/Minas Gerais - Cep: 30.380-435.  

Serviço Prazo Atendimento 

Órgão integrante da estrutura organizacional do TCEMG, vinculado à Presidência. Constitui objetivo da Ouvidoria estabelecer 
um canal de comunicação com o cidadão, proporcionando a interação com as demais unidades do órgão para ampliação da 
transparência do Tribunal. 
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Protocolo

Receber, 
protocolar 
e realizar a 
triagem de 
documentos.

  Documentação encaminhada via correios por carta simples ou protocolo 
postal (Resolução n. 3/2015: https://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/
Detalhe/1136705).    Presencial: dias úteis, 

das 8h às 18h, no 2º 
subsolo do edifício 
sede.

   Postal: Av. Raja 
Gabaglia, 1.315 - 
Luxemburgo - Belo 
Horizonte/Minas Gerais 
- Cep: 30.380-435.

   E-mail: protocolo@tce.
mg.gov.br 

   Fax: (31) 3348-2422

 Documentação encaminhada por meio eletrônico ou por fax; contudo, 
será desconsiderada, caso o original não seja recebido no TCEMG em  
cinco dias, conforme Regimento Interno (https://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/
Detalhe/978636).

Denúncia e 
Representação.

  As denúncias podem ser enviadas por qualquer cidadão, partido político, 
associação legalmente constituída ou sindicato a respeito de  irregularidades 
ou ilegalidades de atos praticados na gestão de recursos públicos sujeitos à 
fiscalização do Tribunal. (arts. 301 a 309 do Regimento Interno do TCEMG). As 
representações podem ser encaminhadas por agentes públicos, comunicando 
a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento, 
em virtude do exercício do cargo, emprego ou função. (arts. 310 a 312 do 
Regimento Interno do TCEMG).

Serviço Descrição Atendimento 

Finalidade de dar cumprimento às determinações e aos atos normativos do Tribunal e da Presidência,  
relacionados ao recebimento, ao protocolo e  à triagem de documentos, bem como à distribuição e à redistribuição  
de processos. 
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Secretarias do Pleno e  das Câmaras

Vista e cópia de 
peças processuais.

  Exigida a apresentação de documento de identidade e CPF das 
partes, procuradores e interessados para consulta na Secretaria 
ou carga do processo.

 Valores de cópia definidos pela Portaria n. 29/PRES./16  
(https://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/DownloadPDF/1137944).

   Presencial: dias úteis, das 8h às 12h 
e das 13h às 18h. 

   Secretaria do Pleno: 1º subsolo  
do edifício-sede. 

   Secretarias da 1ª e da 2ª Câmara: 
2º subsolo do edifício-sede.

Autenticação de 
documentos.

  Realizada somente nos documentos produzidos no âmbito de 
competência do TCEMG.

Emissão de 
certidões.

  Certidões no âmbito de competência da Secretaria, mediante 
pedido, via protocolo, ao relator dos autos ou ao Presidente do 
TCEMG.

Compete à Secretaria do Pleno e às Secretarias da 1ª e da 2ª Câmara zelar pelos processos de sua competência, secretariar 
e prestar apoio operacional ao Presidente, aos demais Conselheiros, aos Conselheiros Substitutos e aos Procuradores do 
Ministério Público junto ao Tribunal, durantes as sessões.

Serviço Descrição Atendimento 
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Serviço Descrição Atendimento 

Acompanhamento 
de processos e 
documentos.

  Informações referentes a documentos e a processos no âmbito  
do TCEMG.

   Presencial 
   Internet: 

     processos* - http://www.tce.mg.gov.
br/Processo/ 

     documentos - http://www.tce.
mg.gov.br/Documento/

  Push: http://www.tce.mg.gov.br/
push/login.asp

* Conforme determinado em Sessão Plenária do dia 25/5/2016 (https://doc.tce.mg.gov.br/Home/ViewDiario/2016_06_01_Diario.pdf), as informações básicas dos 
processos de caráter sigiloso (denúncia e representação) estarão disponíveis na ferramenta “Busca de Processos”, no Portal do TCEMG, após a citação das partes.
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Coordenadoria de Pós-Deliberação

Vista e cópia de 
peças processuais 
após decisão.

  Exigida a apresentação de documento de identidade e CPF 
das partes, procuradores e interessados para consulta na 
Secretaria ou carga do processo.

 Valores de cópia definidos pela Portaria n. 29/PRES./16  
(https://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/DownloadPDF/1137944).

   Presencial: dias úteis, das 8h às 18h, 
no 2º subsolo do edifício-sede. 

Elaboração da lista  
ao TRE. 

  Listagem bienal encaminhada à Justiça Eleitoral, nos anos 
em que houver eleição, para fins de análise de eventual 
inelegibilidade de candidatos.

   Internet: https://transparencia.tce.
mg.gov.br/#/relacao_nomes_tre

Serviço Descrição Atendimento 

Presta apoio operacional às Secretarias dos órgãos colegiados no exercício de suas atribuições, mediante a realização das 
medidas necessárias ao cumprimento das decisões definitivas e terminativas exaradas pelo Colegiado ou pelo Relator, 
providenciando as intimações dos responsáveis e interessados.
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Vista e cópia de processos 
transitados em julgado que 
geraram pena de multa ou 
restituição.

  Exigida a apresentação de documento de identidade e CPF 
das partes, procuradores e interessados para consulta na 
Secretaria ou carga do processo.

 Valores de cópia definidos pela Portaria n. 29/PRES./16  
(https://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/DownloadPDF/1137944)

   Presencial:  dias úteis, das 8h 
às 12h e das 13h às 18h, no 2º 
subsolo do edifício-sede.

Emissão de certidões.

   Certidão de Quitação de Multa;
   Certidão de Anotação de Quitação de Multa;
   Certidão de Anotação de Quitação de Restituição;
   Certidão de Débito. 

   A emissão das certidões é automática. Em caso de 2ª via, o 
pedido deve ser realizado, via protocolo, à Presidência do 
TCEMG.

Emissão de 2ª via de 
boletos.

  Emissão até o vencimento pode ser realizado pelo Portal do 
TCEMG -  SECMULTAS. Após o vencimento, o pedido será 
realizado, via protocolo, ao relator dos autos.

   Internet:  https://
madagascar.tce.mg.gov.
br:8443/secmultas/view/
externo/segundaViaBoleto.jsf

Coordenadoria de Débito e Multa

Serviço Descrição Atendimento 

Promove a cobrança administrativa dos valores fixados em cominação (penalidade) de multa ou imputação 
(acusação) de débito nas decisões e nos  julgados do TCEMG.
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Tribunal Pleno    As sessões ordinárias do Tribunal Pleno são realizadas às quartas-feiras, às 14h.

1ª Câmara    As sessões ordinárias da 1ª Câmara são realizadas às terças-feiras, às 14h30min.

2ª Câmara    As sessões ordinárias da 2ª Câmara são realizadas às quintas-feiras, às 10h.

Atas    As atas das sessões do Tribunal Pleno e das Câmaras estão disponíveis no endereço:  
http://www.tce.mg.gov.br/ata

Pautas    As pautas das sessões do Tribunal Pleno e das Câmaras estão disponíveis no endereço:  
http://www.tce.mg.gov.br/pauta

TVTCE    As sessões são transmitidas ao vivo pelo canal do TCEMG no YouTube:  
https://www.youtube.com/channel/UCx2TRLw-J8LQ8VmjmYlH0Zg

Sessões
As sessões do TCEMG são públicas e ocorrem no Plenário Milton Campos, localizado no 1º subsolo do edifício-sede.
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Normas e Jurisprudência

Informativo de 
Jurisprudência.    Boletim com resumo de julgados do TCEMG.    http://www.tce.mg.gov.br/Noticia/?cod_

secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L

Jurisprudência do 
TCE.    Ferramenta de pesquisa livre dos julgados.    https://tcjuris.tce.mg.gov.br/

Súmulas.
   Embasadas em decisões reiteradas, por parte 

do TCEMG, que delimitam o entendimento e a 
interpretação de leis e demais normativos.

   http://www.tce.mg.gov.br/Noticia/Detalhe/67

TCLegis.
   Sistema de pesquisa dos atos normativos 

do TCEMG e de legislações dos municípios 
mineiros.

   https://tclegis.tce.mg.gov.br/

Serviço Descrição Acesso

Revisar e publicar o inteiro teor dos acórdãos/pareceres para fins de contagem de prazos processuais, bem como estudar e 
divulgar os entendimentos jurisprudenciais da Casa.
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Escola de Contas e  
Capacitação Professor Pedro Aleixo

Cursos 
presenciais  
e à distância

 Cursos de capacitação, especialização lato sensu, conferências, palestras, 
seminários, fóruns e debates, em especial sobre Contabilidade, 
Engenharia, Direito Público e Controle Externo.

   https://escoladecontas.tce.
mg.gov.br/

Emissão de 
certificados   Certificados das ações de capacitação promovidas pela Escola de Contas.    https://libano.tce.mg.gov.br/

eeventos/certificadoonline

Estágio
  Vagas oferecidas para estudantes de cursos superiores em áreas 

definidas pela resolução do TCEMG, devidamente especificadas em 
edital, publicado no Diário Oficial de Contas.

   https://escoladecontas.tce.
mg.gov.br/programa-de-
estagio/

Serviço Descrição Acesso

Promover, por meio de ações de capacitação, o desenvolvimento profissional dos servidores do TCEMG e a difusão de 
conhecimentos aos jurisdicionados, contribuindo para a efetividade do controle externo da gestão dos recursos públicos.
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Revista do 
TCEMG

 Divulga atos, pareceres e decisões do Tribunal, para orientar os 
jurisdicionados quanto à correta aplicação dos recursos públicos e para 
fomentar o debate acadêmico-científico. 

  A submissão de artigos para publicação é feita por meio do sistema SEER. 

  Edição on-line: https://revista.
tce.mg.gov.br/revista/index.
php/TCEMG/index

   Envio de artigos: https://
revista.tce.mg.gov.br/revista/
index.php/TCEMG/login

Biblioteca 
Conselheiro 
Aloysio Alves 
da Costa

  Empréstimo de exemplares para servidores, aposentados e terceirizados 
ou a qualquer cidadão que tenha vínculo com bibliotecas conveniadas.

   Presencial: dias úteis, das 
7h20min às 18h15min, no 2º 
subsolo do edifício-sede

   Internet: https://
escoladecontas.tce.mg.gov.br/
informacoes-biblioteca/ 

Serviço Descrição Acesso
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Aquisições de bens e serviços

Serviço Atendimento

Prestar informações e esclarecimentos sobre editais de licitação do 
TCEMG e atender vistas e pedidos de cópias de processos licitatórios.

       Presencial: dias úteis, das 8h às 18h, no 5° andar do  
edifício anexo

     E-mail: licita@tce.mg.gov.br

      Telefone: (31) 3348-2236

Organizar, desenvolver e executar ações de forma a viabilizar a aquisição de bens e a contratação de serviços para o TCEMG.
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Transparência

CAPMG
Descrição Acesso

Cadastro de Agentes Públicos do Estado e dos Municípios de Minas Gerais: 
ferramenta de controle para os gestores na área de pessoal, cujo objetivo principal 
é informar os vínculos de trabalho existentes com a administração pública, 
trazendo transparência para os cidadãos e ampliação do controle social quanto à 
atuação dos agentes públicos.

   https://capmg.tce.mg.gov.br/

DADOS ABERTOS
Descrição Acesso

Publicação e disseminação dos dados e informações públicas na internet, oriundos 
do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios - SICOM, organizados de tal 
maneira que possibilitem a reutilização em aplicativos digitais desenvolvidos pela 
sociedade. 

   https://dadosabertos.tce.mg.gov.br/

Disponibiliza dados para o controle social dos recursos públicos.
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FISCALIZANDO COM TCE
Descrição Acesso

Acesso do cidadão às informações de obras públicas, de convênios e de dados 
de prestação de contas dos órgãos estaduais e municipais, no ano do exercício 
pesquisado, objetivando a verificação do dinheiro público aplicado pelo Estado e 
pelos Municípios.

   https://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Descrição Acesso

Informações do TCEMG relativas aos contratos, convênios, licitações, decisões de 
processos, multas e às sanções aplicadas.    https://transparencia.tce.mg.gov.br/#/

BANCO DE PREÇOS
Descrição Acesso

Ferramenta que disponibiliza informações agregadas, a partir de bancos de dados 
acessados, acerca dos preços praticados nas aquisições realizadas pelos órgãos 
e pelas entidades públicas municipais e estaduais, no âmbito do Estado de Minas 
Gerais.

   https://bancodepreco.tce.mg.gov.br/#/
login/ex
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Sistemas Informatizados

Certidão CNJ/CNMP
Descrição Acesso

Ferramenta desenvolvida exclusivamente em atendimento à Resolução  
n. 156/2012 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à Resolução n. 177/2017 do 
Conselho Nacional do Ministério Público, não se destinando a fins eleitorais ou 
quaisquer outros que não aqueles expressos nas citadas normas. 

   https://certidaocnj.tce.mg.gov.br/     

E- Certidão
Descrição Acesso

Ferramenta que possibilita a automatização do pedido de certidão. Permite 
que o executivo Municipal mineiro solicite e receba, via internet, as certidões, 
evitando, assim, deslocamentos à sede do Tribunal. O prazo regimental para 
emissão da certidão é de 15 dias.

   http://www.tce.mg.gov.br/ecertidao/

Sistemas disponibilizados no Tribunal:

E-Consulta
Descrição Acesso

Ferramenta disponibilizada às autoridades habilitadas, que permite elaborar, 
enviar e acompanhar processos de consulta eletrônica ao TCEMG, no âmbito 
dos quais são sucitadas dúvidas ou controvérsias a respeito de matéria em tese, 
nunca caso concreto, de competência do Tribunal.

   http://www.tce.mg.gov.br/econsulta/
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E-TCE
Descrição Acesso

Portal que possibilita o peticionamento, a consulta e o acompanhamento 
da tramitação dos processos eletrônicos, da autuação até o arquivamento, 
objetivando agilizar o andamento dos processos e torná-los acessíveis em 
qualquer lugar.

  https://etce.tce.mg.gov.br/#/login

FISCAP
Descrição Acesso

Sistema Informatizado de Fiscalização de Atos de Pessoal: permite a remessa 
eletrônica de informações referentes a concessões/cancelamentos de 
aposentadoria, reforma, pensão e atos revisionais (Módulo Concessão) e aos 
concursos públicos/processos seletivos para admissão de pessoal (Módulo 
Edital).

  https://portalfiscap.tce.mg.gov.br/

GEO-OBRAS
Descrição Acesso

Sistema utilizado para envio das informações das obras executadas em 
todos os órgãos das esferas municipal e estadual, possibilitando auditoria 
do TCEMG e disponibilizando informações ao cidadão. Ferramenta 
de acompanhamento e consulta dos investimentos realizados pelas 
administrações públicas nas mais diversas regiões do Estado.

   https://portalgeoobras.tce.mg.gov.br/



38

LEG. IN 5/2000
Descrição Acesso

Sistema para envio das informações previstas na Instrução Normativa  
N. 5/2000 (art. 3º, I e II).

   http://200.198.41.151:81/Siace/siacecont/
Atos%20de%20Pessoal/RemLegis.asp

REMESSA DE ATOS
Descrição Acesso

Sistema que possibilita a remessa dos atos de fixação dos subsídios do 
Legislativo Municipal.

   http://www.tce.mg.gov.br/Noticia/
Detalhe/111132

SECMULTAS
Descrição Acesso

Sistema informatizado de controle de multas ou de restituições ao erário que 
permite a emissão de segunda via de boleto de multas aplicadas pelo TCEMG, 
até o vencimento.

   https://madagascar.tce.mg.gov.br:8443/
secmultas/login/loginSessaoExpirada.jsf
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SGI
Descrição Acesso

Sistema de Gestão de Identidade: permite centralizar, automatizar e auditar todas 
as concessões de acesso às bases de dados do TCEMG em um único repositório 
central de usuários. Possibilita ao responsável legal pelo órgão ou pela entidade 
delegar competência para que um servidor administre os direitos de acesso, 
distribuindo, organizando e configurando o acesso de cada usuário.

    http://www.tce.mg.gov.br/portalsgi/

SICOM
Descrição Acesso

Sistema Informatizado de Contas dos Municípios: possibilita o envio de 
informações, pelos órgãos e pelas entidades municipais do Estado de Minas 
Gerais, relativas às peças de planejamento, execução orçamentária e financeira. 
Permite o envio de dados da folha de pagamento dos Municípios e do Estado.

    https://portalsicom1.tce.mg.gov.br/

SICOP
Descrição Acesso

Sistema de controle de licitações, contratos, convênios, adiantamentos e 
prestações de contas disponibilizado aos jurisdicionados a fim de sistematizar 
o envio das informações referentes à Instrução Normativa n. 2/2010, que trata 
das normas de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial das administrações direta e indireta do Estado.

    https://sicop.tce.mg.gov.br/
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TC LEGIS
Descrição Acesso

Sistema interativo de inclusão e edição das normas publicadas pelo Tribunal e 
de legislação municipal. Objetivos: ser uma fonte de informação aos servidores 
e aos jurisdicionados; ser um meio de pesquisa e acesso à legislação do Tribunal 
e dos municípios do Estado de Minas Gerais e dar assistência ao mecanismo de 
transparência da gestão pública a entidades interessadas na gestão municipal e à 
sociedade em geral.

   https://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/
Index/TCE

SISTEMA PUSH
Descrição Acesso

Consiste no envio de e-mail ao interessado, responsável ou representante legítimo, 
devidamente cadastrados, sobre a movimentação dos processos. A cada atualização 
das informações referentes à tramitação dos processos, um e-mail é enviado ao 
usuário.

   http://www.tce.mg.gov.br/index.
asp?cod_secao=6N&tipo=2&url=push/
login.asp&cod_secao_menu=5K 
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Comunicação Institucional

DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS - D.O.C.
Descrição Acesso

Veículo oficial de publicação dos atos administrativos, processuais e de comunicação 
geral do TCEMG.     https://doc.tce.mg.gov.br/

PROJETO CONHECER
Descrição Acesso

Programa de visitação ao TCEMG aberto a estudantes do ensino médio e 
universitários, servidores públicos e demais cidadãos, objetivando esclarecer 
sobre o papel dos tribunais de contas na organização do Estado e as atividades de 
fiscalização exercidas pela Casa.

       http://www.tce.mg.gov.br/
projetoconhecer/

       http://www.tce.mg.gov.br/IMG/
Comissao%20de%20Publicacoes/
Cartilha%20com%20capa.pdf

Promove um diálogo aberto com a sociedade sobre as contas públicas, de forma transparente, interativa e com linguagem 
de fácil compreensão, estimulando o controle social. 
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PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS
Descrição Acesso

Acesso a diversas cartilhas e conteúdos de interesse da sociedade em 
geral e dos jurisdicionados do TCEMG.

    http://www.tce.mg.gov.br/Publicacoes-
Institucionais.html/Noticia/1111620178 

REVISTA CONTAS DE MINAS
Descrição Acesso

Publicação mensal com informações de interesse geral dos jurisdicionados 
do TCEMG e demais interessados em assuntos ligados ao controle externo.     http://www.tce.mg.gov.br/Revista-Contas-de-

Minas.html/Noticia/1111621356
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Programas e Ações

ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO - ECI
Descrição Acesso

Canal direto de interação entre os controles externo e interno, 
objetivando o fortalecimento das ações promovidas pelas 
controladorias, a melhoria da qualidade da gestão pública e o 
atendimento aos anseios da sociedade por uma gestão eficiente e 
eficaz dos recursos públicos.

       https://eci.tce.mg.gov.br

NA PONTA DO LÁPIS
Descrição Acesso

Programa do TCEMG que pretende contribuir para o processo de 
otimização da gestão pública, zelando pela efetiva e proba utilização 
de recursos destinados à educação e maximizando assim os 
resultados das políticas públicas que envolvem a temática. Entre as 
ações do programa, foi lançado o aplicativo Na Ponta do Lápis que 
tem como objetivo aproximar a comunidade escolar dos gestores 
da educação pública, buscando soluções para os problemas do 
cotidiano nas unidades de ensino.

       http://www.tce.mg.gov.br/
Noticia/?url=napontadolapis.asp

Programas desenvolvidos pelo TCE:



Av. Raja Gabaglia, 1.315 - Luxemburgo - Belo Horizonte - MG

CEP: 30380-435 / Tel: (31) 3348-2111

www.tce.mg.gov.br

Missão: 
exercer o controle da gestão pública 

de forma eficiente, eficaz e efetiva, em 
benefício da sociedade.

Visão: 
ser reconhecido como Instituição 

relevante para a garantia do direito à 
gestão pública efetiva e transparente.

Valores: 
ética, cidadania, transparência, 

independência, profissionalismo, 
qualidade, tempestividade, 

sustentabilidade e inovação.


