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Apresentação

A Carta de Serviços ao Cidadão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – 
TCEMG, tem como objetivo orientar os cidadãos sobre os serviços de comunicação 
disponibilizados pelo Tribunal, apresentando informações básicas sobre os canais de 
atendimento existentes no Órgão.

Este material é um documento que visa esclarecer sobre os serviços do TCEMG, 
informando ao cidadão as formas de acesso, os prazos, os horários de atendimento e 
proporcionar um melhor conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Tribunal 
de Contas em prol da sociedade. A busca pelo relacionamento com os cidadãos, pelo 
estímulo ao controle social e  à transparência pública, fazem com que o Tribunal de 
Contas aperfeiçoe, consequentemente, o exercício do controle externo.
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Sobre o Órgão

Missão, Visão, Valores

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais desempenha 
um papel relevante como órgão de controle externo da 
gestão dos recursos públicos municipais e estaduais.

A cada dia, procura aperfeiçoar o seu exercício de fiscalização 
previsto na Constituição Federal, buscando a eficiência e a 
eficácia do controle, com a implementação de novas ações 
e projetos necessários ao cumprimento de sua missão 
institucional.

Segundo os preceitos legais, as competências do TCEMG são:

• Apreciar anualmente as contas do governador e prefeitos e 
sobre elas emitir parecer prévio;

• Julgar as contas dos administradores e responsáveis por 
dinheiro, bens ou valores públicos;

• Decidir sobre denúncia enviada por cidadão, partido 
político, associação ou sindicato;

• Aplicar, ao responsável por irregularida ou pelo descumprimento de 
obrigação determinada pelo Tribunal, multa ou inabilitação para o 
exercício de cargo em comissão ou função de confiança ou declará-lo 
inidôneo para licitar e contratar com o poder público

• Fiscalizar os procedimentos licitatórios envolvendo recursos do Estado e 
municípios;

• Fiscalizar os atos de gestão da receita e da despesa conforme as normas 
aplicáveis à matéria e princípios constitucionais;

• Fiscalizar a aplicação de recursos públicos estaduais ou municipais 
recebidos por qualquer entidade;

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

• Estabelecer prazo para que o responsável tome as providências 
necessárias ao cumprimento da lei, se apurada ilegalidade, e sustar, se 
não atendido, a execução de ato impugnado, comunicando a decisão à 
Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal;  

Missão: Exercer o controle externo da gestão dos recursos públicos, de forma eficiente, eficaz e efetiva, em benefício da sociedade.

Visão: Ser instituição de referência na garantia do direito da sociedade à regular e efetiva gestão dos recursos públicos.

Valores: Ética, justiça, transparência e compromisso perante a sociedade, assegurando o cumprimento de nossa missão e buscando sempre 
o processo de melhoria contínua.
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Atendimento ao Cidadão

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

1. Pessoal:  O Tribunal de Contas possui três prédios, 
todos localizados em Belo Horizonte, Minas Gerais. Todo 
visitante deve passar por uma das recepções do TCEMG, 
onde será atendido com cortesia e discrição por uma 
recepcionista. É necessária a apresentação de um docu-
mento de identidade com foto para ter acesso às depen-
dências do Tribunal. Após o credenciamento, o visitante 
receberá um crachá de identificação e será orientado e 
encaminhado à unidade pertinente. Todos os edifícios 
possuem placas indicativas.

Prédio Sede 

 Endereço: Avenida Raja Gabaglia 1.315 – Luxemburgo 
– Belo Horizonte – MG

 Recepção principal: andar térreo

 Recepção 2º subsolo: acesso pela lateral. Ideal para 
quem deseja ir à Coordenadoria de Protocolo, à 
Biblioteca, às Secretarias e Coordenadorias de Apoio 
da 1ª e 2ª Câmaras e à Secretaria Geral e do Tribunal 
Pleno.

Prédio Anexo

 Endereço: Avenida Raja Gabaglia 1.305 – Luxemburgo 
– Belo Horizonte – MG

 Recepção principal: andar térreo. Aqui está localizado o 
Espaço Cultural Desembargador Affonso Teixeira Lages, que 
contempla o Salão Mestre de Piranga, o Salão Inimá de Paula, 
o Auditório Vivaldi Moreira e o cenáculo de orações.

Prédio da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro 
Aleixo

 Endereço: Avenida Raja Gabaglia 1.305 – Luxemburgo – Belo 
Horizonte – MG

 Recepção principal: andar térreo.

2. Telefone:  O telefone da Central de Relacionamento com o 
Tribunal de Contas é  (31) 3348-2111. Por meio deste número, 
o cidadão poderá solicitar informações ao TCEMG, receber um 
número do protocolo de atendimento e acompanhar a resposta. 
Este número também é o responsável por encaminhar a ligação 
às unidades do Tribunal.

3. Internet:  No Portal do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais o cidadão pode encontrar todas as informações do 
Órgão e solicitar atendimento por meio do canal Fale com o TCE.

Portal do TCE: www.tce.mg.gov.br

Fale com o TCE: www.tce.mg.gov.br/falecomotce
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Sistema Fale com o TCE 
CRTCE – CRJ

O Que Quem Prazo de Resposta Formas de Atendimento (como acessar) e Contato

CRTCE - Central de 
Relacionamento com o 
Tribunal de Contas. Pedidos de 
informação sobre o TCEMG.

Cidadão Até 10 (dez) dias úteis

Pessoalmente: Avenida Raja Gabaglia, 1.305 – 
Luxemburgo – Belo Horizonte – MG;

Por telefone: (31) 3348-2111;

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

CRJ - Central de 
Relacionamento com 
os jurisdiscionados. 
Atendimento sobre os sistemas 
informatizados do TCEMG.

Jurisdicionados Até 10 (dez) dias úteis
Por telefone: (31) 3348-2411;

Pela Internet: www.tce.mg.gov.br/falecomotce
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Ouvidoria 
Espaço de promoção de cidadania.
Criada por meio da Resolução 05/2010, a Ouvidoria do TCEMG é o espaço de 
interlocução entre o Tribunal e o cidadão para receber sugestões, elogios, reclamações 
ou pedidos de esclarecimentos a respeito dos serviços prestados pela Instituição.

O Que Quem Prazo de Resposta Formas de Atendimento (como acessar) e Contato

Receber sugestões, elogios, 
reclamações ou críticas. Cidadão Até 10 (dez) dias úteis

Pessoalmente: Av. Raja Gabaglia 1.315 - 
Luxemburgo/Belo Horizonte. 

Horário de atendimento: 2ª a 6ª feira, das 8h às 
12h e das 14h às 18h.

Por telefone: 3348-2400/ 3348-2454

Pela Internet: http://ouvidoria.tce.mg.gov.br/

ouvidoria@tce.mg.gov.br
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O Que Quem Prazo de Resposta Formas de Atendimento (como acessar) e Contato

Consultas respondidas 
pelo TCEMG - É uma 
ferramenta de pesquisa 
de pareceres em consultas 
formuladas ao TCE.

Cidadão

Em caso de 
disponibilidade da 
decisão no sistema, o 
acesso do usuário é 
imediato.

Site: http://200.198.41.151:8080/TCJuris/
pesquisa/index.jsp 

Por telefone: 3348-2111

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

TCJuris - É uma 
ferramenta de pesquisa 
livre de julgados, por meio 
de expressões e palavras-
chave que são digitadas 
pelo usuário.

Site:  http://tcjuris.tce.mg.gov.br/

Por telefone: 3348-2111

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

MapJuris - Sistema que 
distribui os julgados e 
deliberações do Tribunal 
de Contas do Estado de 
Minas Gerais por assunto.

Site: http://mapjurisweb.tce.mg.gov.br/

Por telefone: 3348-2111

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

Consulta
Consultas são questionamentos feitos ao Tribunal de Contas sobre matérias de sua competência e que tenham repercussão financeira, 
contábil, orçamentária, operacional e patrimonial.
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O Que Quem Prazo de Resposta Formas de Atendimento (como acessar) e Contato

Nova Consulta - 
responder a consultas 
acerca de matéria de  
competência do TCE 
que tenha repercussão 
financeira, contábil, 
orçamentária, operacional 
e patrimonial e que não 
verse sobre caso concreto.

Somente as autoridades 
elencadas no artigo 210 do 
Regimento Interno do TCEMG 
(Resolução n.12/08) são 
competentes para formular 
Consulta. Esta, para ser 
admitida, deve referir-se a 
matéria de competência do 
Tribunal, não versar sobre caso 
concreto e conter indicação 
precisa da dúvida ou da 
controvérsia suscitada.

A consulta será protocolizada, 
autuada e distribuída a um 
Conselheiro Relator que 
decidirá, preliminarmente, 
sobre sua admissibilidade.

Os prazos legais são os 
previstos na legislação 
vigente

Por telefone: 3348-2111

Pela Internet: www.tce.mg.gov.br/
falecomotce                            
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Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo
Setor do TCEMG que oferece cursos de capacitação, conferências, palestras, seminários, fóruns e debates sobre Contabilidade, Engenharia, 
Direito Público e Controle Externo. Responsável, também, pela Biblioteca e pela Revista do TCEMG. Todas as inscrições nos cursos da Escola 
de Contas são realizadas on-line em seu Portal: http://escoladecontas.tce.mg.gov.br/.

O Que Quem Prazo de Resposta Formas de Atendimento (como acessar) e Contato

Biblioteca Conselheiro Aloysio 
Alves da Costa. Servidores e cidadãos

Imediato

Sites: http://siabi.tce.mg.gov.br/Telas/w_
busca_rapida.php

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

Pessoalmente: Av. Raja Gabaglia 1.315 - 
Luxemburgo/Belo Horizonte. 

Horário de atendimento: 2ª a 6ª feira, das 07:20 
às 12:30 e 13:00 às 18:15.

Pelo Telefone: 3348-2111

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

Revista TCEMG Cidadão

Todas as edições estão disponíveis 
gratuitamente pelo site: http://revista.tce.
mg.gov.br/

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

Por telefone: 3348-2111

Pela Internet: www.tce.mg.gov.br/falecomotce
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O Que Quem Prazo de Resposta Formas de Atendimento (como acessar) e Contato

Pós-graduação Servidores Até 10 dias úteis

Pessoalmente: Av. Raja Gabaglia 1.315 - 
Luxemburgo/Belo Horizonte. Sede da Escola de 
Contas: 1º andar do Edifício Anexo.

Horário de atendimento: 2ª a 6ª feira, das 07:30 
às 12:00 e 13:00 às 18:00.

Site: http://escoladecontas.tce.mg.gov.br

Por telefone: 3348-2111

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

Cursos/ inscrição.
Público-alvo 
informado de acordo 
com o curso.

Imediato

O formulário de inscrição e os cursos são 
divulgados no site da Escola de Contas: 

Site: http://escoladecontas.tce.mg.gov.br

Por telefone: 3348-2111

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

Certificados Participantes dos 
cursos da Escola

Os certificados são emitidos virtualmente pelo 
site: http://eventos.tce.mg.gov.br/

Para emitir o certificado, basta informar o CPF.

Por telefone: 3348-2111

Pela Internet: www.tce.mg.gov.br/falecomotce
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Secretaria Geral e do Pleno

O Que Quem Formas de Atendimento (como acessar) Prazo de Reposta Contato

Atendimento no balcão 
ou por telefone para 
informações sobre 
processos, bem como 
vista de processos 
em tramitação ou 
arquivados;

Cidadão

O acompanhamento processual
pode ser realizado pela internet,
exceto os processos sigilosos.

Caso o atendimento seja presencial, é 
necessário apresentar identidade, CPF 
e informar seu endereço, nos casos 
do interessado não ter sido citado ou 
intimado nos autos. 

Quando citado ou intimado, é exigido 
apenas apresentação do documento de 
identidade, dependendo da situação.

Atendimento Presencial: Av. Raja 
Gabaglia 1.315 - Luxemburgo/Belo 
Horizonte | 1º Subsolo do edifício Sede.

Horário de Atendimento: 2a a 6a feira, de 
08h00 às 12h00 e 13h00 às 18h00

No caso de 
certidões, os 
prazos legais 
são os previstos 
na legislação 
vigente;

- Quanto aos 
demais serviços 
prestados 
não há prazos 
definidos pelo 
Tribunal de 
Contas.

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

Por telefone: 3348-2111

Pela Internet: www.tce.
mg.gov.br/falecomotce
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O Que Quem Formas de Atendimento (como acessar) Prazo de Reposta Contato

Emissão de boletos, 
certidões negativas/
positivas, certidões de 
quitação e certidões de 
processos.

Cidadão

Algumas certidões são disponibilizadas 
virtualmente no portal do TCEMG; 
outras necessitam de formalização de 
pedido, via protocolo (presencial).

Os boletos podem ser emitidos pelos 
sistema secmultas (https://cuba.tce.
mg.gov.br:8443/secmultas/view/
externo/segundaViaBoleto.jsf )

No caso de 
certidões, os 
prazos legais 
são os previstos 
na legislação 
vigente;

- Quanto aos 
demais serviços 
prestados 
não há prazos 
definidos pelo 
Tribunal de 
Contas.

Site: www.tce.mg.gov.br

E-mail: secpleno@tce.
mg.gov.br
Por telefone: 3348-2111
Pela Internet: www.tce.
mg.gov.br/falecomotce
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Secretaria Geral e do Pleno

O Que Quem Formas de Atendimento (como acessar) Prazo de Reposta Contato

Recebimento, 
protocolização e 
encaminhamento à 
Unidade competente 
do Tribunal de 
documentos 
e solicitações 
diversas, bem como 
de denúncias e 
representações.

Cidadão

Entrega da documentação 
pessoalmente ou encaminhamento via 
correios. 

Atendimento Presencial: Av. Raja 
Gabaglia 1.315 - Luxemburgo/Belo 
Horizonte | 2º Subsolo do edifício Sede.

Horário de Atendimento: 2a a 6a feira, 
das 7h às 18h30.

No caso de 
certidões, os 
prazos legais 
são os previstos 
na legislação 
vigente;

- Quanto aos 
demais serviços 
prestados 
não há prazos 
definidos pelo 
Tribunal de 
Contas.

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

Por telefone: 3348-2111

Pela Internet: www.tce.
mg.gov.br/falecomotce
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Diretoria de Administração

O Que Quem Formas de Atendimento (como acessar) Prazo de Reposta Contato

Coordenadoria de 
Licitação

Cidadãos e 
Licitantes

- Para licitantes ou interessados

em licitação: virtual e presencial;

-Para setores de Licitação de

outros órgãos: por telefone, virtual e 
presencial;

- Para cidadãos: Indicação de 
consulta à revista do Tribunal,

“A Lei 8666/93 e o TCEMG”, (http://
revista.tce.mg.gov.br/Revista/
RetornaRevista/301) bem como de 
livros sobre o assunto e orientação de 
como acessar os editais do Tribunal  
na internet.

- Para licitantes: 
prazos da 
legislação;

- Para cidadãos: 
imediato, 
quando 
possível.

Por telefone: 3348-2111

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

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

Prestar informações e 
esclarecimentos sobre 
editais e informação 
sobre como se cadastrar 
no Banco do Brasil para 
participar de pregões;

Atendimento de vistas 
e pedidos de cópias de 
processos licitatórios.

Atendimento realizado 
presencialmente.
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O Que Quem Formas de Atendimento (como acessar) Prazo de Reposta Contato

Coordenadoria de 
Licitação

Cidadãos e 
Licitantes

- Para licitantes ou interessados

em licitação: virtual e presencial;

-Para setores de Licitação de

outros órgãos: por telefone, virtual e 
presencial;

- Para cidadãos: Indicação de 
consulta à revista do Tribunal,

“A Lei 8666/93 e o TCEMG”, (http://
revista.tce.mg.gov.br/Revista/
RetornaRevista/301) bem como de 
livros sobre o assunto e orientação de 
como acessar os editais do Tribunal  
na internet.

- Para licitantes: 
prazos da 
legislação;

- Para cidadãos: 
imediato, 
quando 
possível.

Por telefone: 3348-2111

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

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

Atender solicitações 
de editais, 
informações sobre 
modelos de editais, 
posicionamentos do 
TCEMG nos editais 
perante temas 
polêmicos, como 
alterar editais perante 
alterações na legislação;

Prestar informações 
sobre aspectos legais 
da licitação e dúvidas 
geradas em certames 
licitatórios;

Diretoria de Administração
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O Que Quem Formas de Atendimento (como acessar) Prazo de Reposta Contato

Coordenadoria de 
Contratos

Jurisdicionados e

Contratados

- Para licitantes: 
prazos da 
legislação;

- Para cidadãos: 
imediato, 
quando 
possível.

Por telefone: 3348-2111

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

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

Atender solicitações 
de jurisdicionados 
interessados em 
cópias de editais 
de licitações e 
cópias de contratos 
provenientes de 
inexigibilidade ou 
dispensa.

- Está disponível no portal do 
Tribunal, na aba Licitações, os editais 
das licitações realizadas pelo TCEMG.

- No caso de cópias de contratos 
provenientes de inexigibilidade ou 
dispensa, deve ser solicitado, via 
ofício, diretamente à Presidência do 
Tribunal.

Atender solicitação 
de atestado de 
capacidade técnica 
pelo contratado.

- Ao contratado que deseje solicitar 
atestado de capacidade técnica,

deve verificar diretamente com 
o gestor do serviço que gerou a 
contratação.
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O Que Quem Prazo de Resposta Formas de Atendimento (como acessar) e 
Contato

Minas Transparente:
Este site permite o acesso às 
informações encaminhadas 
mensalmente pelos 
jurisdicionados do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais.

Cidadão

Em caso de disponibilidade 
da informação no sistema, 
o acesso do usuário é 
imediato.

Site: http://minastransparente.tce.
mg.gov.br 

Por telefone: 3348-2111

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

Sistemas Informatizados
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O Que Quem Prazo de Resposta Formas de Atendimento (como acessar) e 
Contato

Geobras Cidadão: O módulo 
TRANSPARÊNCIA é uma ferramenta 
de controle social. Neste módulo 
serão disponibilizadas à sociedade 
civil informações relevantes 
sobre as contratações de obras 
em seus municípios e em todo o 
Estado de Minas Gerais. Insere-se 
neste módulo uma ferramenta 
onde o Cidadão poderá informar 
ao Tribunal inconformidades 
acerca das obras inseridas pelos 
jurisdicionados.

Cidadão

Em caso de disponibilidade 
da informação no sistema, 
o acesso do usuário é 
imediato.

Site: https://geoobras.tce.mg.gov.br/
cidadao/

Por telefone: 3348-2111   

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



22

O Que Quem Prazo de Resposta Formas de Atendimento (como acessar) e 
Contato

Fiscalizando com o TCE: É uma 
ferramenta que permite o acesso à 
informações Estadual e Municipais 
referentes às prestações de contas 
dos anos passados tais como: 
Gastos nas Ações e Serviços 
Públicos de Saúde, Gastos com a 
Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino, entre outros.

Cidadão
Em caso de disponibilidade 
da informação no sistema, 
o acesso do usuário é 
imediato.

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

Por telefone: 3348-2111      

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

Acompanhamento de Processos: 
Sistema que permite a pesquisa de 
informações processuais gerando 
um relatório de Dados do Processo.

Cidadão/
Jurisdicionados e 
seus procuradores

Sistemas Informatizados
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O Que Quem Prazo de Resposta Formas de Atendimento (como acessar) e 
Contato

Sistema Push: O sistema 
PUSH consiste no envio de 
mensagens, por 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.

Interessados, 
responsáveis ou 
representantes 
legítimos.

Em caso de disponibilidade 
da informação no sistema, 
o acesso do usuário é 
imediato.

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

Por telefone: 3348-2111                          

Pela Internet: www.tce.mg.gov.br/
falecomotce
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Outros Serviços

O Que Quem Prazo de Resposta Formas de Atendimento (como acessar) e Contato

Agenda do Gestor - 
Calendário de Obrigações 
Municipais - calendário 
com as datas dos principais 
compromissos relativos à 
remessa das prestações de 
contas, dos relatórios da 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal e ao envio de 
informações referentes 
aos atos praticados pelos 
gestores.

Direcionado aos gestores de 
Unidades Jurisdicionadas, 
sujeitas à fiscalização do 
Tribunal, em cumprimento às 
normas constitucionais, legais e 
regulamentares.

Imediato

Site: http://www.tce.mg.gov.br/agenda_
gestor/

Por telefone: 3348-2111

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

D.O.C - O Diário Oficial 
de Contas é o órgão 
oficial para publicação 
e divulgação dos 
atos administrativos, 
processuais e de 
comunicação geral do 
TCEMG.

Cidadão

Site: http://www.doc.tce.mg.gov.br

Por telefone: 3348-2111

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



25

O Que Quem Procedimento Prazo Contato

Denúncia - denunciar ao 
TCEMG irregularidades 
ou ilegalidades de atos 
praticados na gestão de 
recursos públicos sujeitos à 
sua fiscalização.z

Qualquer cidadão, partido político, 
associação legalmente constituída 
ou sindicato poderá

denunciar ao Tribunal 
irregularidades ou ilegalidades 
de atos praticados na gestão de 
recursos públicos sujeitos à sua 
fiscalização.

A denúncia deve ser 
protocolada pessoalmente no 
TCEMG ou encaminhada via 
correio. 

Em caso de urgência, 
a denúncia poderá ser 
encaminhada por telegrama, 
fac-símile ou outro meio 
eletrônico, conforme 
regulamentado no art. 304 do 
Regimento Interno desta Corte 
de Contas.

Os prazos 
legais 
são os 
previstos 
na 
legislação 
vigente.

Por telefone: 3348-
2111

Pela Internet: 
www.tce.mg.gov.
br/falecomotce
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O Que Quem Procedimento Prazo Contato

Representação - serão 
recebidos pelo Tribunal 
como representação 
os documentos 
encaminhados por agentes 
públicos, comunicando a 
ocorrência de ilegalidades 
ou irregularidades de que 
tenham conhecimento, 
em virtude do exercício do 
cargo, emprego ou função, 
bem como os expedientes 
de outras origens que 
devam revestir-se dessa 
forma, por força de lei 
específica.

I - Chefes dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário;

II - Membros do Ministério Público 
Estadual;

III - Tribunais de Contas da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios;

IV - Senadores da República, 
Deputados Federais e Estaduais, 
Vereadores e Magistrados;

V - responsáveis pelos órgãos de 
controle interno;

VI - servidores públicos e demais 
autoridades dos órgãos e entidades 
da administração pública;

VII - responsáveis por unidade 
técnica do Tribunal;

VIII - outros órgãos, entidades 
ou pessoas que detenham essa 
prerrogativa por força de suas

atribuições legais.

A representação a que se refere 
o § 1º do art. 113 da Lei Federal 
nº 8.666/1993 será

autuada e processada como 
denúncia e obedecerá às 
normas previstas no art. 301 
e seguintes do REGIMENTO 
INTERNO DO TCEMG Resolução 
n.12/2008).

Os prazos 
legais 
são os 
previstos 
na 
legislação 
vigente.

Por telefone: 3348-
2111

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

Outros Serviços



Acompanhe as notícias do TCEMG

Portal TCEMG: www.tce.mg.gov.br

As principais notícias e decisões do Órgão podem ser acompanhadas pelas redes sociais. 
Seja um seguidor do Twitter e curta a página do TCEMG no Facebook.

Endereço Twitter: https://twitter.com/tcemg

Endereço Facebook: https://www.facebook.com/pages/Tribunal-de-Contas-do-
Estado-de-Minas-Gerais/273326236081324
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