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APRESENTAÇÃO 

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG –, 
em atendimento ao disposto no inciso IX do art. 4º da 
Resolução n. 12, de 17 de dezembro de 2008, apresenta o 
relatório das atividades desenvolvidas no primeiro 
trimestre de 2018, para fins do disposto no art. 120 da Lei 
Complementar Estadual n. 102, de 17 de janeiro de 2008. 

Dando sequência às diretrizes de trabalho consolidadas no 
Plano de Gestão do biênio 2017-2018, que têm como foco 
o controle externo dos recursos públicos aplicados em 
educação e a transparência, o Tribunal realizou no dia 9 de 
fevereiro o lançamento de seu portal de dados abertos, 
com o intuito de desburocratizar o acesso à informação e, 
por conseguinte, abrir caminhos para maior envolvimento 
dos cidadãos na administração pública e fomentar o 
controle social das atividades governamentais. 

A princípio, o portal disponibiliza informações abertas de 
dez categorias do Sistema Informatizado de Contas dos Munícipios – Sicom. São elas: Educação, 
Contratos, Despesas, Receitas, Dispensa, Empenho, Frota, Saúde, Licitação e Órgão. Nessas 
categorias, o cidadão encontra informações como valores de empenho, restos a pagar, valores 
liquidados e outros dados importantes que compõem a gestão fiscal dos municípios. Cada categoria 
listada contém arquivos nos formatos .CSV e .JSON, que podem ser baixados do site e utilizados por 
sistemas na construção de base de dados. 

Dados abertos podem ser livremente usados, reutilizados e redistribuídos por qualquer pessoa, 
porque são estruturados para possibilitar o processamento automatizado sem ter a necessidade de 
permissão e/ou restrições. Sua aplicação é abrangente, podendo subsidiar pesquisas, cruzamento 
de dados, criação de infográficos, entre outros.  

São muitos os benefícios da divulgação dos dados em formato aberto: maior transparência sobre a 
ação governamental; estímulo ao acompanhamento de políticas públicas e à melhoria de resultados 
do governo; melhoria do intercâmbio de informações entre os órgãos e esferas de governo; e 
melhor suporte à tomada de decisão e avaliação pelo cidadão. Dessa forma, toda a sociedade será 
beneficiada com os produtos gerados com base nos dados abertos disponibilizados. 

Igualmente, em fevereiro, o Tribunal de Contas tornou público o acesso aos dados recebidos pelo 
aplicativo para celulares Na Ponta do Lápis, com informações sobre a Educação, para assegurar à 
população uma visão panorâmica em sua localidade sobre a ação dos gestores frente a essas 
demandas. Ao dar publicidade a tais informações, o Tribunal pretende que as pessoas percebam a 
realidade de sua escola, de seu município e do Estado como um todo. 



 

 

A nova funcionalidade permite a todo cidadão saber das reclamações e reivindicações feitas por 
meio do aplicativo e acompanhar suas soluções. As pessoas podem, além de participar via aplicativo, 
acessar o Na Ponta do Lápis, na página do Tribunal, e encontrar as informações registradas. O 
usuário poderá escolher a cidade a ser pesquisada, a escola, além das categorias avaliadas do 
ambiente escolar. O Acesso Público do Na Ponta do Lápis faz parte de um compromisso com a 
transparência assumido nesta gestão, entregando mais um produto que visa fortalecer a 
transparência e o controle social. 

Neste trimestre, entre as diversas atividades desenvolvidas, o Tribunal Pleno aprovou, na Sessão de 
21/02/2018, a realização de auditoria junto ao Executivo mineiro para apurar a falta de repasse, ou 
o atraso, de valores referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS – e 
ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – que são devidos aos municípios, 
na análise do processo de Representação n. 1.031.613, oferecida pela Associação Mineira de 
Municípios – AMM. 

Também, na Sessão da 1ª Câmara de 20/03/2018, o Tribunal recomendou aos secretários de Meio 
Ambiente, de Planejamento e Gestão e da Fazenda Estadual que estabeleçam metas e 
procedimento de avaliação dos resultados para o Fundo de Recuperação, Proteção e 
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado (FHIDRO), devido à materialidade 
dos recursos envolvidos e à falta de transparência quanto à movimentação e destinação dos 
recursos não aplicados ao final de cada exercício. Essa e mais 27 recomendações constam no 
relatório da Auditoria Operacional (processo n. 1.013.193) que avaliou o estágio de implementação 
da política de recursos hídricos do Estado. 

Ainda, na Sessão de 28/03/2018, o Tribunal Pleno referendou a medida cautelar concedida por 
decisão monocrática que suspendeu a cisão da Companhia de Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig), por entender que a operação representa potencialmente medida ilegal e 
antieconômica às finanças do Estado de Minas Gerais. O Tribunal determinou ao Governador e ao 
Presidente da Codemig que se abstivessem de praticar qualquer ato tendente à efetivação da cisão 
do Órgão e à cessão de quotas ou venda de ações de titularidade da Administração Direta ou 
Indireta do Estado (Processo n. 1.040.487). 

Além disso, com o objetivo de alertar os jurisdicionados sobre seus deveres junto ao Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – Siope –, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE –, o Tribunal publicou várias matérias em seu portal sobre as 
remessas das informações solicitadas pelo Siope, esclarecendo dúvidas dos gestores e, dessa forma, 
fomentou a entrega dos dados sobre Educação Pública no prazo estipulado. Estado e municípios 
mineiros que transmitiram informações ao FNDE podem celebrar convênios e termos de 
cooperação com o referido Ministério ou com órgãos da Administração Indireta a ele vinculados, 
sendo essa a condição imprescindível. 



 

 

Ressalta-se, por fim, o Termo de Cooperação Técnica n. 001/2018, assinado em 18/01/2018 e 
publicado em 23/01/2018, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o 
Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais. O 
termo tem por objeto a cooperação técnica e o intercâmbio de informações visando ao alcance de 
maior eficiência na atuação dos órgãos partícipes no âmbito de suas respectivas atribuições 
institucionais, notadamente no desempenho de atividades relacionadas à prevenção, investigação 
e repressão a atos ou omissões lesivas ao patrimônio público, com vigência de 36 meses, contados 
a partir da data de sua celebração. 

Este relatório contempla informações sobre o Tribunal de Contas: o direcionamento estratégico 
adotado, os resultados do controle externo, o relacionamento com o público externo e a gestão. Em 
suma, todas as atividades registradas demonstram o propósito e o empenho do Tribunal de exercer 
sua missão institucional em benefício da sociedade. 

Cláudio Couto Terrão 
Conselheiro-Presidente 
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1 SOBRE O TCEMG 

1.1 COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 

O Brasil possui 33 Cortes de Contas – o Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas dos 
Estados e os Tribunais de Contas dos Municípios, instituídos com o objetivo de fiscalizar as contas 
públicas. 

O TCEMG, órgão constitucional de controle externo da gestão dos recursos públicos estaduais e 
municipais, foi instituído pela Constituição Mineira de 1935. Sua atual organização encontra-se 
prevista na Constituição Estadual de 1989 – CE/89 – que ampliou os poderes e o âmbito de 
fiscalização. Suas competências também estão previstas na Lei Complementar Estadual n. 102, de 
17 de janeiro de 2008 – Lei Orgânica do TCEMG. 

O controle externo compreende a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial e abrange, dentre outros, os aspectos da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência, legitimidade, economicidade e razoabilidade dos atos que geram receita ou 
despesa pública. 

A fiscalização inclui as atividades de elaboração de parecer prévio, de julgamento de contas, de 
controle de atos de pessoal, dentre outros procedimentos, conforme se infere dos itens a seguir: 

a) Parecer Prévio (art. 76, I, CE/89): 

O Tribunal de Contas elabora parecer prévio acerca das contas do Chefe do Poder Executivo, 
estadual e municipal, e encaminha-o para a realização do julgamento pelo Poder Legislativo. 

b) Julgamento de Contas (art. 76, II, III e IV, CE/89): 

O julgamento abrange todas as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que utilizem, 
arrecadem, guardem, gerenciem ou administrem dinheiro, bens e valores públicos. 

Destarte, há competência do Tribunal de Contas para julgar as contas do Poder Legislativo, do 
Poder Judiciário, do Ministério Público, entre outros órgãos. 

c) Controle de Atos de Pessoal (art. 76, V e VI, CE/89): 

O Tribunal de Contas analisa, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, 
das nomeações decorrentes de concursos públicos e de contratos por prazo determinado, além 
da concessão de aposentadorias, reformas e pensões. 
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d) Auditorias e Inspeções (art. 76, VII, CE/89): 

As auditorias e inspeções realizadas pelo Tribunal de Contas podem ser desencadeadas de ofício 
ou por provocação do Poder Legislativo e abranger todas as entidades públicas ou privadas que 
utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem ou administrem dinheiro, bens e valores públicos. 

e) Parecer sobre empréstimos e operações de crédito (art. 76, VIII, CE/89): 

O Tribunal de Contas, quando solicitado pela Assembleia Legislativa, emite parecer sobre 
empréstimo ou operação de crédito que o Estado realizar e ainda pode fiscalizar a aplicação dos 
recursos dele resultantes. 

f) Parecer em Consulta (art. 76, IX, CE/89): 

O processo de Consulta é o meio pelo qual os consulentes encaminham ao Tribunal de Contas 
seus questionamentos sobre matérias de competência do Tribunal de Contas, que tenham 
repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional ou patrimonial. O parecer emitido 
em Consulta tem caráter normativo e reformará eventual tese anteriormente adotada sempre 
que o TCEMG firmar nova interpretação acerca do mesmo objeto. 

g) Apreciação de Contas Estaduais de Empresas de cujo capital social o Estado participe e a 
aplicação das disponibilidades de caixa do Tesouro Estadual no mercado financeiro (art. 76, X 
e XIX, CE/89): 

O Tribunal de Contas fiscaliza as contas dos entes governamentais referentes à participação, 
direta ou indireta, em capital social de empresa. 

Fiscaliza também as disponibilidades de caixa do Tesouro Estadual aplicadas no mercado 
financeiro nacional de títulos públicos e privados de renda fixa, com emissão de parecer a ser 
apreciado pela Assembleia Legislativa. 

h) Fiscalização de Contrato, Convênio ou Instrumento congênere (art. 76, XI e XV, CE/89): 

O Tribunal de Contas fiscaliza a legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de 
contrato, convênio, ajuste ou instrumento congênere que envolvam concessão, cessão, doação 
ou permissão de qualquer natureza, de responsabilidade do Estado. 

Controla, ainda, o fluxo de recursos financeiros dos convênios, acordos ou instrumentos 
congêneres firmados pelo Estado. 

i) Prestação de informações ao Legislativo (art. 76, XII, CE/89): 

O Tribunal de Contas prestará informações solicitadas pela Assembleia Legislativa sobre assunto 
de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, bem como sobre os 
resultados de auditoria e inspeção realizadas em órgãos e entidades que estão sob sua jurisdição. 
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j) Aplicação de Sanções aos Gestores (art. 76, XIII, CE/89): 

A prática de ilegalidade ou de irregularidade pelos gestores de recursos públicos enseja multa a 
ser aplicada pelo Tribunal de Contas. 

k) Fiscalização de licitações (art. 76, XIV, CE/89): 

Compete ao Tribunal de Contas analisar a legalidade de ato dos procedimentos licitatórios, de 
modo especial, dos editais, das atas de julgamento e dos contratos celebrados. 

l) Impugnação e sustação de ato (art. 76, XVI e XVII, CE/89): 

O Tribunal de Contas, ao verificar ilegalidade em ato administrativo, concede prazo para a 
correção e, em caso de descumprimento da ordem, determina a sustação do ato. 

m) Dever de Representação (art. 76, XVIII, CE/89): 

O Tribunal de Contas, em caso de irregularidades e abusos apurados no curso de processo 
administrativo, alerta os Poderes competentes por meio de representação. 

1.2 JURISDIÇÃO 

O Tribunal de Contas, com sede na Capital, tem jurisdição própria e privativa sobre as matérias e 
pessoas sujeitas à sua competência. 

Nos termos do art. 77 da Constituição do Estado de 1989 e do art. 2º da Lei Complementar Estadual 
n. 102/2008 – Lei Orgânica, bem como do art. 2º da Resolução n. 12, de 17 de dezembro de 2008, 
Regimento Interno do Tribunal de Contas de Minas Gerais – RITCEMG – estão sujeitos à sua 
jurisdição: 

I - a pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiro, bens ou valores públicos estaduais ou municipais ou pelos quais 
responda o Estado ou o Município; 

II - a pessoa física ou jurídica, pública ou privada que assuma, em nome do Estado ou de 
Município ou de entidade da administração indireta estadual ou municipal, obrigação de 
natureza pecuniária; 

III - aquele que der causa à perda, extravio ou a outra irregularidade de que resultem dano 
ao erário estadual ou municipal; 

IV - aquele que deva prestar contas ao Tribunal ou cujos atos estejam sujeitos à sua 
fiscalização por expressa disposição de lei; 

V - o responsável pela aplicação de recurso repassado pelo Estado ou por Município, 
mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere; 

VI - o responsável por entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado que 
receba contribuições parafiscais e preste serviço de interesse público ou social; 

VII - o dirigente ou liquidante de empresa encampada ou sob intervenção, ou que, de 
qualquer modo, venha a integrar, provisória ou permanentemente, o patrimônio do Estado, 
de Município ou de outra entidade pública estadual ou municipal; 

VIII - os sucessores dos administradores e responsáveis a que se refere este artigo, até o 
limite do valor do patrimônio transferido, nos termos do inciso XLV do art. 5º da 
Constituição da República. 
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O Tribunal de Contas possui 11.976 (onze mil novecentos e setenta e seis) jurisdicionados, conforme 
demonstrado nas Tabelas 1, 2 e 3. A quantidade de jurisdicionados apresentada nas tabelas 
corresponde ao número de CNPJ’s cadastrados por órgão/entidade sujeitos à fiscalização do Tribunal. 

TABELA 1 - Jurisdicionados da esfera estadual 

Órgão/Entidade Quantidade 

Autarquias 107 

Empresas Públicas 93 

Fundações 81 

Fundos 35 

Órgãos 6 

Secretarias 155 

Sociedades de Economia Mista 589 

Outros 43 

Total 1.109 

Fonte: Centro de Integração da Fiscalização e de Gestão de Informações Estratégicas – Suricato. 

TABELA 2 - Jurisdicionados da esfera municipal 

Órgão/Entidade Quantidade 

Autarquias 471 

Câmaras 853 

Conselhos 143 

Defesa Civil 165 

Empresas Públicas 32 

Fundações 305 

Fundos 2.372 

Outros 52 

Prefeituras 853 

Secretarias 448 

Sociedades de Economia Mista 17 

Total 5.711 

Fonte: Centro de Integração da Fiscalização e de Gestão de Informações Estratégicas – Suricato. 

TABELA 3 - Outros jurisdicionados 

Órgão/Entidade Quantidade 

Consórcios 167 

Caixas Escolares 4.925 

Associações de Municípios 64 

Total 5.156 

Fonte: Centro de Integração da Fiscalização e de Gestão de Informações Estratégicas – Suricato. 
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1.3 COMPOSIÇÃO 

O Tribunal de Contas é composto por 7 (sete) Conselheiros, escolhidos conforme comandos insertos 
no art. 78 da Constituição do Estado de 1989, bem como nos arts. 5º e 7º da Lei Complementar 
Estadual n. 102/2008. 

Os requisitos pessoais para o provimento do cargo de Conselheiro são: 

I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade; 

II - idoneidade moral e reputação ilibada; 

III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração 
pública; e 

IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exijam os 
conhecimentos mencionados no inciso anterior. 

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado no Enunciado da Súmula 
n. 653, ipsis litteris: 

No Tribunal de Contas Estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser 
escolhidos pela Assembléia Legislativa e três pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, 
cabendo a este indicar um dentre Auditores e outro dentre Membros do Ministério Público, 
e um terceiro a sua livre escolha. 

O art. 8º da Lei Complementar Estadual n. 102/2008 dispõe sobre a escolha dos Conselheiros do 
Tribunal de Contas, nos seguintes termos: 

Art. 8º Os Conselheiros serão escolhidos: 

I - três pelo Governador do Estado, com a aprovação da Assembléia Legislativa, sendo: 

a) um, dentre Auditores indicados em lista tríplice, segundo os critérios de antigüidade e 
merecimento, alternadamente; 

b) um, dentre Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal indicados em lista 
tríplice, segundo os critérios estabelecidos na alínea “b” deste inciso; 

c) um de sua livre nomeação; 

II - quatro pela Assembléia Legislativa. 
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1.4 ESTRUTURA E ORGANOGRAMA 

A estrutura organizacional do Tribunal de Contas está prevista no art. 6º da Lei Complementar 
Estadual n. 102/2008 e no art. 23 da Resolução n. 12/2008: 

Art. 23. Integram a estrutura organizacional do Tribunal: 

I - Tribunal Pleno; 

II - Câmaras; 

III- Presidência; 

IV - Vice-Presidência; 

V - Corregedoria; 

VI - Ouvidoria; 

VII - Auditoria; 

VIII - Ministério Público junto ao Tribunal; 

IX - Escola de Contas e 

X - Serviços Auxiliares. 

§ 1º São órgãos deliberativos o Tribunal Pleno e as Câmaras. 

§ 2º Os Serviços Auxiliares terão as atribuições e especificações disciplinadas em resolução. 

§ 3º O Tribunal poderá instituir comissões, de caráter permanente ou temporário, para a 
realização de funções específicas, observando-se o disposto em resolução. 

§ 4º Para auxiliar no desempenho de suas funções, o Tribunal poderá instalar unidades 
regionais em cada uma das macrorregiões do Estado. 

a) Tribunal Pleno: 

É o órgão máximo de deliberação, composto pelos 7 (sete) Conselheiros, presidido pelo 
Presidente do Tribunal de Contas e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-
Presidente ou pelo Conselheiro mais antigo no exercício da função. As competências estão 
previstas nos arts. 25 e 26 do RITCEMG. 

b) Câmaras: 

São órgãos deliberativos compostos por 3 (três) Conselheiros e 2 (dois) Conselheiros Substitutos. 
O Tribunal de Contas possui 2 (duas) Câmaras, sendo a Primeira Câmara presidida pelo Vice-
Presidente e a Segunda, pelo Conselheiro efetivo mais antigo no exercício do cargo. Suas 
atribuições estão previstas nos arts. 32, 33 e 34 do RITCEMG. 

c) Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria: 

O Tribunal elege, em escrutínio secreto, a cada 2 (dois) anos, por maioria absoluta, o Presidente, 
o Vice-Presidente e o Corregedor, vedada a recondução. A eleição ocorre na última Sessão 
Plenária do biênio e conta com a participação de todos os Conselheiros. A posse ocorre em sessão 
solene, realizada até o final do mês de fevereiro do ano subsequente à eleição. As competências 
do Presidente, Vice-Presidente e Corregedor estão dispostas nos arts. 42, 43 e 44 do RITCEMG. 



 

 

TCEMG / 19 

Relatório de Atividades 
1º TRIMESTRE DE 2018 

d) Ouvidoria: 

A Ouvidoria é o canal de comunicação entre os cidadãos e o Tribunal de Contas. Possui a 
atribuição de receber, processar e responder as sugestões, elogios, reclamações ou dúvidas 
referentes às atribuições do Tribunal de Contas. 

e) Auditoria: 

Os titulares do cargo de Auditor de que trata o § 3º do art. 79 da Constituição do Estado, também 
denominados Conselheiros Substitutos (conforme o art. 114-B da Lei Complementar Estadual n. 
102/2008), são nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, exigida a aprovação em 
concurso público de provas e títulos. Dentre as competências estabelecidas na Lei Complementar 
Estadual n. 102/2008 e no art. 54 da Resolução n. 12/2008, estão a de substituir o Conselheiro 
em suas ausências e impedimentos e a de presidir a instrução dos processos que lhe forem 
distribuídos, relatando-os com proposta de voto. 

No Diário Oficial de Contas – DOC –, do dia 20 de março de 2018, foi publicado o resultado 
definitivo da primeira etapa do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de dois 
cargos de Auditor do Tribunal de Contas. 

f) Ministério Público de Contas – MPC: 

O MPC é composto por 7 (sete) Procuradores nomeados pelo Governador, exigida a aprovação 
em concurso público de provas e títulos. O Governador escolherá o Procurador-Geral, dentre 
aqueles indicados em lista tríplice elaborada e composta pelos integrantes da carreira, e o 
nomeará para mandato de dois anos, permitida uma recondução. As competências dos 
Procuradores estão previstas no art. 61 do Regimento Interno. 

g) Escola de Contas e Capacitação “Professor Pedro Aleixo”: 

Destina-se a promover ações de capacitação e desenvolvimento profissional aos servidores do 
Tribunal de Contas, além de difundir conhecimentos aos gestores públicos. Suas atribuições 
estão disciplinadas na Resolução n. 03/2017. 

h) Serviços Auxiliares: 

Os Serviços Auxiliares compreendem o conjunto de unidades que têm por finalidade 
desempenhar atividades técnicas, administrativas e operacionais, necessárias ao pleno exercício 
das competências do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Suas atribuições estão 
disciplinadas na Resolução n. 03/2017. 
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Destaca-se o organograma resumido do Tribunal de Contas: 

 
Figura 1 - Organograma resumido do TCEMG 

O organograma completo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais encontra-se disponível 
em: http://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1M&tipo=1&url=&cod_secao_menu=3. 

http://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1M&tipo=1&url=&cod_secao_menu=3
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1.5 FORMAS DE DELIBERAÇÃO 

As formas de deliberação do TCEMG estão previstas no art. 72 da Lei Complementar Estadual n. 
102/2008, bem como no art. 200 da Resolução n. 12/2008 que estabelece: 

Art. 200. As deliberações do Tribunal terão a forma de: 

I - acórdão, quando se tratar de: 

a) processo referente à fiscalização financeira, orçamentária, contábil, operacional e 
patrimonial; 

b) recursos interpostos contra decisões prolatadas pelo Tribunal; 

c) incidente de uniformização de jurisprudência; 

d) aprovação de enunciado de súmula de jurisprudência do Tribunal; 

II - parecer, quando se tratar de: 

a) contas prestadas anualmente pelo Governador e pelos Prefeitos; 

b) consulta; 

c) empréstimos ou operações de crédito; 

d) outros casos em que, por lei, deva o Tribunal assim se manifestar; 

III - instrução normativa, quando se tratar de matéria que envolva os jurisdicionados do 
Tribunal; 

IV - resolução, quando se tratar de: 

a) aprovação do Regimento Interno, da estrutura organizacional, das atribuições e do 
funcionamento do Tribunal e de suas unidades; 

b) outras matérias de natureza administrativa interna que, a critério do Tribunal, devam 
revestir-se dessa forma; 

V - decisão normativa, quando se tratar de fixação de critério ou orientação, bem como de 
interpretação de norma jurídica ou procedimento da administração divergente, e não se 
justificar a edição de instrução normativa ou resolução; 

VI - decisão monocrática, quando a lei ou o Regimento Interno autorizar o Relator ou o 
Presidente a decidir isoladamente a questão. 

I) Acórdão: 

Decisão colegiada composta por ementa, relatório, fundamentação e dispositivo. 

II) Parecer: 

Texto técnico-jurídico de natureza opinativa, com o objetivo de subsidiar o julgamento das contas 
pelo Legislativo e outros; ou de natureza vinculativa, nos processos de consultas. 

III) Instrução Normativa: 

Norma que disciplina matérias atinentes aos jurisdicionados do TCEMG. 
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IV) Resolução: 

Regra que regula matérias administrativas do TCEMG. 

V) Decisão Normativa: 

Comando que estabelece critérios, orientação, interpretação de norma jurídica ou procedimento 
da administração divergente, desde que não se justifique a edição de Instrução Normativa ou 
Resolução. 

VI) Decisão Monocrática: 

Decisão de Conselheiro, prevista, por exemplo, para os casos de registro/averbação de atos 
(aposentadoria, reforma e pensão), decadência, prescrição, inadmissão de recursos, inadmissão 
de pedido de rescisão, inadmissão de consultas e medidas cautelares. 

1.6 RECURSOS PÚBLICOS SUJEITOS À FISCALIZAÇÃO 

Compete ao TCEMG, no exercício do controle externo, fiscalizar a aplicação dos recursos públicos 
estadual e municipais. O total das receitas e despesas orçamentárias sujeitas à fiscalização está 
demonstrado na Tabela 4. 

TABELA 4 - Receita e despesa do Estado e dos Municípios para o exercício de 2018 

2018 
Receita/ 

Fonte estimada 
Despesa/ 

Investimentos fixados 

Estado - Orçamento Fiscal 92.972.534.034,00 101.057.263.378,00 

Estado - Orçamento de Investimento das Empresas 
Controladas pelo Estado 

4.830.758.639,00 4.830.758.639,00 

Municípios 67.450.813.524,97 67.174.849.573,00 

Total 165.254.106.197,97 173.062.871.590,00 

Fontes: Lei n. 22.943, de 12/01/2018 – LOA 2018 – e SICOM (dados extraídos em 18/04/2018). 
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2 DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO 

2.1 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

A identidade organizacional tem por finalidade traduzir o que se entende como ideal para conferir 
personalidade à Instituição, representada nos conceitos de missão, visão e valores. Missão define a 
razão da existência; visão, a situação desejável para o futuro; e valores, as convicções e princípios 
que balizam o processo decisório e norteiam os comportamentos e as atitudes das pessoas da 
organização. 

 
Figura 2 - Missão, Visão e Valores do TCEMG 

2.2 MAPA ESTRATÉGICO 

Mapa estratégico é a representação gráfica da estratégia de uma organização, por intermédio de 
um conjunto de objetivos balanceados em diversas perspectivas e interligados por relações de causa 
e efeito, associados a indicadores de resultados. Mostra como as iniciativas estratégicas e os 
recursos serão convertidos em resultados, proporcionando um referencial comum de fácil 
compreensão para os colaboradores, que passam a ter a clara percepção de como suas atividades 
estão ligadas aos objetivos gerais da organização, possibilitando uma atuação coordenada e 
integrada nos diversos níveis organizacionais. 
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Figura 3 - Mapa Estratégico do TCEMG - 2015-2020 

2.3 CADEIA DE VALOR 

2.3.1 Conceito 

A Cadeia de Valor é o instrumento de gestão no qual são descritos os macroprocessos de trabalho 
do Tribunal. Cada macroprocesso se desdobra em vários processos de trabalho, dando publicidade 
ao que a Instituição faz e entrega de valor, ou seja, o seu motivo de existência. 

A estruturação da cadeia de valor apresenta três elos básicos, a saber: 

 Processos primários (Elo Finalístico) 

 Processos de gerenciamento (Elo Estratégico) 

 Processos de suporte (Elo de Sustentação) 
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A Cadeia de Valor, aprovada pela Resolução n. 04/2016, apresenta os elos e macroprocessos da 
seguinte maneira: 

I) Elo Finalístico: 

Composto pelos processos de trabalho essenciais ao cumprimento das atribuições constitucionais 
do Tribunal. 

Macroprocessos definidos: 

 Fiscalização e Controle da Gestão dos Recursos Públicos 

 Promoção da Transparência e do Controle Social 

 Aprimoramento da Gestão Pública 

 Auxílio ao Poder Legislativo Estadual e Municipal 

 Controle com Interveniência de Terceiros 

 Normatização 

II) Elo Estratégico: 

Composto pelos processos de trabalho que fornecem suporte aos processos decisórios e de gestão 
estratégica, ligados ao planejamento e desenvolvimento organizacional, ao acompanhamento das 
atividades institucionais, bem como à gestão do orçamento. 

Macroprocesso definido: 

 Planejamento e Gestão 

III) Elo de Sustentação: 

Composto pelos processos de trabalho que dão o suporte necessário para que as áreas estratégicas 
e finalísticas possam desempenhar eficazmente suas funções. 

Macroprocessos definidos: 

 Gestão da Conformidade 

 Gestão da Comunicação e Relacionamento 

 Gestão de Pessoas 

 Apoio Educacional 

 Administração Geral 
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A Cadeia de Valor, representada na Figura 4, demonstra o desdobramento dos 3 (três) elos em 12 
(doze) Macroprocessos. O desdobramento de cada um dos Macroprocessos totaliza 78 (setenta e 
oito) processos de trabalho existentes atualmente no Tribunal. 

Para mais detalhes sobre a Cadeia de Valor, acesse: 
http://www.tce.mg.gov.br/img/AF_Cartilha_Cadeia_Valor2.pdf. 

 
Figura 4 - Cadeia de Valor do TCEMG 

http://www.tce.mg.gov.br/img/AF_Cartilha_Cadeia_Valor2.pdf
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3 RESULTADOS DO CONTROLE EXTERNO 

O Tribunal vem implementando modernas técnicas de fiscalização do uso dos recursos públicos, 
visando exercer um controle mais abrangente, não se limitando apenas ao controle de 
procedimentos, mas focando também a análise do desempenho e eficiência da gestão pública. 

Dentre as unidades que compõem sua estrutura organizacional, destaca-se a Superintendência de 
Controle Externo que tem por finalidade orientar, supervisionar, controlar e avaliar as ações 
desenvolvidas no âmbito das Diretorias Técnicas do Tribunal e demais unidades a ela vinculadas, 
observadas as diretrizes estabelecidas pela Diretoria-Geral, nos termos da Resolução n. 03/2017. 

Estão subordinadas à Superintendência de Controle Externo as unidades técnicas representadas na 
Figura 5: 

 
Figura 5 - Unidades subordinadas à Superintendência de Controle Externo 

As Diretorias e as Coordenadorias técnicas, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela 
Superintendência de Controle Externo, têm por finalidade – visando subsidiar as decisões do 
Tribunal – planejar, dirigir e/ou orientar as ações de controle externo referentes: 

• à racionalização e análise processual, tornando-a mais célere e eficiente, especialmente quanto 
aos processos cujos fatos ocorreram até 31/12/2009, promovendo a análise técnica conclusiva, 
a tramitação dos processos, pesquisas e propostas de desenvolvimento de métodos, técnicas e 
padrões para análise dos processos, juntamente com outras unidades (OTIMIZAR); 

• à elaboração, em conjunto com a Diretoria de Tecnologia de Informação – DTI –, das 
especificações técnicas necessárias ao desenvolvimento do Sistema Informatizado de Contas dos 
Municípios – SICOM –, bem como a realização de atividades inerentes ao gerenciamento e 
avaliação do desempenho operacional, atualizações e adequações relativas ao SICOM; emissão 
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de parecer em processos; elaboração de manuais técnicos; emissão de comunicados e notas 
técnicas, e prestação de apoio aos jurisdicionados e às unidades do Tribunal (SICOM); 

• à implementação da política de fiscalização integrada e produção de informações estratégicas 
destinadas a subsidiar a tomada de decisão pelo Tribunal e pela Presidência (Suricato); 

O Suricato é composto por núcleos aos quais compete assessorar sua Diretoria e a 
Superintendência de Controle Externo em matérias inerentes à ação fiscalizatória, propondo 
medidas que visem intensificá-la e qualificá-la. São eles: 

 Núcleo de Fiscalização Integrada do Estado; 

 Núcleo de Fiscalização Integrada dos Municípios; 

 Núcleo de Fiscalização Integrada de Atos de Pessoal; 

 Núcleo de Fiscalização Integrada de Matérias Especiais. 

• aos atos de gestão no âmbito estadual e municipal (DCEE e DCEM); 

• aos atos de gestão de pessoal do Estado e dos Municípios, incluídos os procedimentos de seleção 
de pessoal (DFAP); 

• às auditorias operacionais em especial, bem como à fiscalização dos atos de gestão relativos a 
editais de licitação, obras e serviços de engenharia, concessões e projetos financiados (DFME). 
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3.1 TCEMG EM NÚMEROS 

Os principais resultados decorrentes das atividades desenvolvidas no trimestre, pelo Tribunal de 
Contas, estão sintetizados na Tabela 5. 

TABELA 5 - TCEMG em números 

 
1º Trim. 

2017 
1º Trim. 

2018 

Processos deliberados 7.528 8.380 

Processos de fiscalizações deliberados 39 31 

Atos de pessoal registrados 7.393 7.721 

Pareceres prévios emitidos sobre as contas prestadas pelos Prefeitos 146 150 

Consultas respondidas 6 2 

Editais de concursos públicos suspensos 1 - 

Procedimentos licitatórios suspensos 15 11 

Recursos deliberados 90 79 

Sessões realizadas 19 20 

Multas aplicadas R$ 620,4 mil R$ 317,7 mil 

Ressarcimentos ao erário determinados R$ 4,0 milhões R$ 3,3 milhões 

Intimações realizadas para pagamento de multa e para ressarcimento ao 
erário 

213 341 

Certidões de débito encaminhadas ao Ministério Público de Contas para 
as providências cabíveis à execução pela Advocacia Geral do Estado ou 
Procuradorias Municipais 

195 56 

Valores recebidos relativos a notificações anteriores de multas R$ 270,4 mil R$ 185,5 mil 

Valores ressarcidos ao erário relativos a notificações anteriores R$ 69,8 mil R$ 37,5 mil 

Acórdãos publicados 3.085 1.823 

Fontes: Relatórios Estatísticos da Corregedoria, SGAP e Coordenadoria de Débito e Multa. 
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3.2 PROCESSOS AUTUADOS E DELIBERADOS 

No primeiro trimestre, foram autuados 9.078 (nove mil e setenta e oito) processos. No mesmo 
período, o Tribunal deliberou 8.380 (oito mil trezentos e oitenta) processos. 

A Tabela 6 e os Gráficos 1 e 2, a seguir, apresentam o quantitativo de processos autuados e 
deliberados por grupos de naturezas no trimestre e no mesmo período do exercício anterior. 

TABELA 6 - Processos autuados e deliberados - No período 

Grupo de Natureza 

2017 2018 

Autuados 
(A) (*) 

Deliberados 
(B) 

Dif. 
(A - B) 

Autuados 
(A) (*) 

Deliberados 
(B) 

Dif. 
(A - B) 

Atos de Pessoal 9.484 6.759 2.725 8.692 7.547 1.145 

Consulta 42 30 12 45 64 -19 

Denúncia e Representação 155 111 44 160 165 -5 

Fiscalização 5 39 -34 1 31 -30 

Prestações de Contas 20 290 -270 11 292 -281 

Processo Administrativo - 93 -93 - 80 -80 

Tomadas de Contas 26 46 -20 40 84 -44 

Outras Naturezas 147 160 -13 129 117 12 

Total 9.879 7.528 2.351 9.078 8.380 698 

Fontes: Relatórios Estatísticos da Corregedoria e SGAP. 
Nota: (*) Excluídas as naturezas Adesão a Registro de Preços - TCE, Contrato - TCE, Convênio - TCE e Licitação - TCE. 

A Tabela 7 apresenta o quantitativo de processos autuados e deliberados de janeiro a março de 
2018 e no mesmo período do exercício anterior. 

TABELA 7 - Processos autuados e deliberados - Acumulado 

Grupo de Natureza 

2017 2018 

Autuados 
(A) (*) 

Deliberados 
(B) 

Dif. 
(A - B) 

Autuados 
(A) (*) 

Deliberados 
(B) 

Dif. 
(A - B) 

Atos de Pessoal 9.484 6.759 2.725 8.692 7.547 1.145 

Consulta 42 30 12 45 64 -19 

Denúncia e Representação 155 111 44 160 165 -5 

Fiscalização 5 39 -34 1 31 -30 

Prestações de Contas 20 290 -270 11 292 -281 

Processo Administrativo - 93 -93 - 80 -80 

Tomadas de Contas 26 46 -20 40 84 -44 

Outras Naturezas 147 160 -13 129 117 12 

Total 9.879 7.528 2.351 9.078 8.380 698 

Fontes: Relatórios Estatísticos da Corregedoria e SGAP. 
Nota: (*) Excluídas as naturezas Adesão a Registro de Preços - TCE, Contrato - TCE, Convênio - TCE e Licitação - TCE. 
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GRÁFICO 1 - Processos autuados e deliberados no período 

 
Fontes: Relatórios Estatísticos da Corregedoria e SGAP. 

GRÁFICO 2 - Naturezas dos processos deliberados no período 

 
Fontes: Relatórios Estatísticos da Corregedoria e SGAP. 
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GRÁFICO 3 - Naturezas dos processos deliberados no período 

 
Fontes: Relatórios Estatísticos da Corregedoria e SGAP. 
Nota: Excluídos os processos de Atos de Pessoal. 

Integram os agrupamentos utilizados nos gráficos e tabelas as seguintes naturezas: 

• Atos de Pessoal: Aposentadoria; Apostila; Apostila Retificatória de Proventos/Taxação; Ato 
Retificador de Aposentadoria; Ato Revisional - EC n. 70/2012; Atos de Admissão e Movimentação 
de Pessoal; Complemento de Benefícios de Pensão; Complemento de Proventos de 
Aposentadoria; Edital de Concurso Público; Pensão e Reforma; 

• Consulta: Consulta; 

• Denúncia e Representação: Denúncia; Denúncia - Atos de Admissão e Representação; 

• Fiscalização: Acompanhamento; Auditoria; Auditoria Operacional; Auditoria - Atos de Pessoal; 
Inspeção Especial; Inspeção Extraordinária; Inspeção Extraordinária - Atos de Admissão; Inspeção 
Extraordinária - Licitação; Inspeção Ordinária; Inspeção Ordinária - Atos de Admissão; Inspeção 
Ordinária - Licitação; Inspeção Ordinária - Parecer Coletivo; Monitoramento; Monitoramento de 
Auditoria Operacional; Pedido de Auditoria; Pedido de Inspeção; Relatório de Auditoria; Relatório 
de Inspeção; Relatório de Inspeção - Licitação e Relatório de Inspeção Extraordinária; 

• Prestações de Contas: Balanço Geral do Estado; Prestação de Contas; Prestação de Contas da 
Administração Indireta Municipal - Autarquias; Prestação de Contas da Administração Indireta 
Municipal - Empresa Pública; Prestação de Contas da Administração Indireta Municipal - 
Fundação Pública; Prestação de Contas da Administração Indireta Municipal - Instituto de 
Previdência dos Servidores; Prestação de Contas da Administração Indireta Municipal - Sociedade 
de Economia Mista; Prestação de Contas de Adiantamento; Prestação de Contas de Auxílio e 
Subvenção; Prestação de Contas de Contrato; Prestação de Contas de Convênio; Prestação de 

Consulta - 64 - 7,68%

Denúncia e Representação - 165 - 19,81%

Prestações de Contas - 292 - 35,05%

Fiscalização - 31 - 3,72%

Processo Administrativo - 80 - 9,60%

Tomadas de Contas - 84 - 10,08%

Outras Naturezas - 117 - 14,05%
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Contas de Diária de Viagem; Prestação de Contas de Exercício; Prestação de Contas de 
Ordenadores; Prestação de Contas de Termo Aditivo; Prestação de Contas de Termo Aditivo a 
Convênio; Prestação de Contas do Executivo Municipal; Prestação de Contas do Legislativo 
Municipal e Prestação de Contas Municipal; 

• Processo Administrativo: Processo Administrativo; 

• Tomadas de Contas: Tomada de Contas; Tomada de Contas Especial e Tomada de Contas 
Extraordinária; 

• Outras Naturezas: Agravo; Assunto Administrativo - Ato Normativo; Assunto Administrativo - 
Câmaras; Assunto Administrativo - Pleno; Balancete Mensal; Balanço Geral; Contrato; Convênio; 
Dispensa de Licitação; Distrato; Edital de Licitação; Embargos Declaratórios; Embargos 
Infringentes; Incidente de Impedimento/Suspeição; Incidente de Inconstitucionalidade; 
Incidente de Uniformização de Jurisprudência; Incidente Processual; Julgamento da Legalidade 
dos Atos das Despesas Municipais; Licitação; Pedido de Reexame; Pedido de Rescisão; Processo 
de Liquidação; Projeto de Enunciado de Súmula; Recurso Administrativo; Recurso de 
Reconsideração; Recurso de Rescisão; Recurso de Revisão; Recurso Ordinário; Relatório de 
Avaliação Atuarial; Relatório de Sindicância; Restituição de Caução; Termo Aditivo a Contrato; 
Termo Aditivo a Convênio; Termo Aditivo ao Termo de Ajuste; Termo de Acordo; Termo de 
Ajuste; Termo de Autorização; Termo de Cessão; Termo de Comodato; Termo de Cooperação; 
Termo de Parceria; Termo de Rescisão de Convênio e Termo de Responsabilidade. 

3.3 INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

O TCEMG, nos termos do Regimento Interno – Resolução n. 12/2008 –, adota os seguintes 
instrumentos de Fiscalização: 

a) Auditoria: 

Considera-se auditoria, o procedimento de fiscalização com a finalidade de: 

a) avaliar a legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, eficiência, eficácia e 
efetividade da gestão de recursos públicos, bem como da execução e resultados alcançados 
pelas políticas e programas públicos; 

b) avaliar as operações, atividades, sistemas de gerenciamento e controle interno; 

c) conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades da administração 
direta, indireta e fundacional dos Poderes do Estado e do Município, ou do Ministério 
Público Estadual, bem como dos fundos e demais instituições que lhe sejam jurisdicionadas, 
quanto aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais; 
(RITCEMG, art. 282, I.) 

Conforme o Manual de Auditoria do TCEMG, aprovado pela Resolução n. 02/2013, as auditorias 
subdividem-se em: 

• Auditorias de regularidade, que abrangem as auditorias de conformidade e as financeiras ou 
contábeis; e 

• Auditorias de desempenho ou operacionais. 
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As auditorias de regularidade objetivam examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de 
gestão dos responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal, quanto aos aspectos contábil, 
financeiro, orçamentário e patrimonial (NAT TCU). 

As auditorias de desempenho ou operacionais objetivam avaliar se as intervenções ou medidas 
governamentais foram realizadas de acordo com os princípios de economia, eficiência e 
efetividade (NAT TCU). 

TABELA 8 - Tipos de auditoria 

Natureza dos Trabalhos Critérios Estabelecidos 
Conclusão/parecer dos servidores 

técnicos 

Regularidade 

Conformidade 
Leis, regulamentos ou outras 
exigências estabelecidas por terceiros 

Entendimento acerca da conformidade 
do objeto auditado às normas 
aplicáveis, compreendendo, conforme 
o caso, avaliação da conduta dos 
responsáveis 

Financeira 
Princípios contábeis geralmente 
aceitos e demais normas 

Entendimento a respeito da adequação 
das demonstrações contábeis 

Operacional 
Economicidade, eficiência, eficácia, 
equidade e efetividade 

Entendimento a respeito da 
economicidade, eficiência, eficácia, 
equidade e efetividade do objeto 
auditado, acompanhada de 
recomendações para aprimoramento 
da gestão, quando for o caso 

Fonte: Manual de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, aprovado pela Resolução n. 02/2013. 

b) Inspeção: 

Considera-se inspeção o procedimento de fiscalização com a finalidade de: 

a) suprir omissões, falhas ou dúvidas e esclarecer aspectos atinentes a atos, documentos ou 
processos em exame; 

b) obter dados ou informações preliminares sobre a procedência de fatos relacionados a 
denúncias ou representações; 

c) verificar o cumprimento de decisões do Tribunal (RITCEMG, art. 282, II.) 

c) Levantamento: 

É o instrumento de fiscalização utilizado para: 

I - conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades estaduais e 
municipais, incluídos fundos e demais instituições que lhe sejam jurisdicionadas, assim 
como dos sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos 
aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais; 

II - identificar objetos e instrumentos de fiscalização; 

III - aprimorar seus mecanismos de controle. (RITCEMG, art. 295.) 
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d) Monitoramento: 

Considera-se o instrumento de fiscalização utilizado pelo Tribunal para verificar o cumprimento 
de suas deliberações e os resultados delas advindos. 

O monitoramento será realizado: 

I - pelo Ministério Público junto ao Tribunal, nos casos das medidas cautelares mencionadas 
no § 1º do art. 96 da Lei Complementar n. 102/08 e da execução de decisão do Tribunal que 
impute débito ou multa, promovida pela Advocacia Geral do Estado ou pelas procuradorias 
dos municípios; 

II - nos demais casos, pelas unidades técnicas do Tribunal com o apoio dos órgãos de 
controle interno das unidades jurisdicionadas. (RITCEMG, art. 291.) 

e) Acompanhamento: 

Trata-se de instrumento de fiscalização utilizado para examinar, em um período predeterminado, 
a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, a legitimidade, a 
economicidade e a razoabilidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos à jurisdição do 
Tribunal. 

3.4 DADOS ARMAZENADOS PARA SUBSIDIAR AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO 

O Tribunal armazena atualmente um volume significativo de dados – em torno de 42 TB (terabytes), 
procedentes de sistemas internos disponibilizados aos jurisdicionados, como também de bases 
externas acessadas pelo TCEMG em razão de parcerias realizadas com outros órgãos públicos. 

São informações sobre despesas, receitas, compras públicas, licitações e contratos, convênios, atos 
de pessoal, orçamento, mercado de trabalho, dentre outras, que subsidiam ações de fiscalização, 
de orientação, de avaliação de políticas públicas, bem como de transparência e de incentivo ao 
controle social. O Tribunal utiliza-as individual ou conjuntamente em malhas eletrônicas, 
contribuindo para a celeridade e qualidade das atividades-fim da Casa. 

Citam-se, a título de exemplo, alguns sistemas informatizados e bases externas, dos quais são 
extraídos os dados: Sistema Informatizado de Contas Municipais (SICOM), Fiscalizando com o TCE, 
Nota Fiscal Eletrônica (Secretaria da Fazenda), Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 
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3.5 AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO REALIZADAS NO TRIMESTRE 

O Tribunal, por meio dos instrumentos de fiscalização expostos, realiza ações de controle que visam, 
em última instância, a atender aos anseios sociais por uma gestão pública mais eficiente, eficaz e 
efetiva. 

Para melhor compreensão dos resultados gerados, essas ações são apresentadas em 6 (seis) 
macroprocessos de trabalho finalísticos, conforme definidos pela Cadeia de Valor do TCEMG: 

 
Figura 6 - Macroprocessos do Elo Finalístico 

A seguir, encontram-se as ações realizadas e os processos, em destaque, analisados pelas Unidades 
Técnicas durante o trimestre, alocados em seus processos da Cadeia de Valor: 

3.5.1 Fiscalização e controle da gestão dos recursos públicos 

Objetiva exercer as atribuições conferidas pelas normas constitucionais e legais, adotando os 
procedimentos e medidas necessárias ao eficiente, eficaz e efetivo desempenho de sua função de 
fiscalização e controle, com vistas a assegurar a boa e regular gestão dos recursos públicos. 
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Realização de inspeção e auditoria de natureza contábil, financeira, 
orçamentária e patrimonial (fiscalização da conformidade) 

 

Ações em destaque 

Projeto Na Ponta do Lápis - Auditoria na Secretaria de Estado de Educação – SEE. 

Escopo: Avaliar a gestão dos recursos financeiros repassados pela Secretaria de Estado da Educação às Caixas 
Escolares. 

Finalidade: Verificar o cumprimento de normas, avaliar os sistemas de controle interno e apurar possíveis falhas e 
desvios. 

Benefícios esperados: 

– Redução da quantidade de processos de prestação de contas gerados por Caixas Escolares; 

– Maior celeridade e tempestividade na análise de processos de prestação de contas; 

– Economia de escala na aquisição de insumos para as escolas. 

Status: Auditoria realizada durante o período de março de 2017 a março de 2018. Relatório técnico em fase de 
elaboração. 

Inspeção Extraordinária na Prefeitura Municipal de Lambari. 

Finalidade: Apurar os fatos contidos na Denúncia n. 986.832. 

Status: Inspeção realizada no período de 19 a 23/03/2018. Relatório técnico em fase de elaboração. 

Elaboração de Cartilha para apresentação dos resultados do questionário eletrônico do Projeto Receitas 
Municipais. 

Escopo: Produção de conhecimento sobre as áreas responsáveis pela administração tributária dos municípios. 

Finalidade: Contribuir para o mapeamento do comportamento dos jurisdicionados, quanto aos aspectos da 
arrecadação, legislação, infraestrutura e sistemas, identificando deficiências e vulnerabilidades, no âmbito do 
Projeto Receitas Municipais. 

Benefício esperado: Melhora da gestão administrativa (melhorias na organização, na forma de atuação). 

Status: Cartilha elaborada. 

Fontes: Relatórios de Atividades da DCEE, da DCEM e do SURICATO - 1º Trimestre de 2018. 

Processos em destaque analisados pela Unidade Técnica (continua) 

Processo(s) Natureza Especificação 

862.743 Inspeção Extraordinária 

Realizada na Secretaria de Estado de Saúde – SES – objetivando 
averiguar as despesas com publicidade relativas às contratações da 
SES e a Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas 
Gerais – ADTV. 

898.441 Auditoria 
Auditoria de Conformidade do Programa 1380 - Ações de Apoio à 
Copa de 2014, executadas pela Belotur. 

1.007.490 Inspeção Ordinária 
Realizada na Prefeitura Municipal de Aricanduva visando identificar 
as empresas contratadas para prestação de serviços contábeis e 
jurídicos. 

1.007.854 Auditoria 

Realizada na Câmara Municipal de Várzea da Palma objetivando 
verificar a regularidade da instituição e execução das despesas com 
verbas indenizatórias realizadas pelos vereadores nos exercícios de 
2015 e 2016. 

1.007.896 Inspeção Ordinária 
Realizada na Prefeitura Municipal de José Gonçalves de Minas para 
identificar as empresas contratadas para prestação de serviços 
contábeis e jurídicos. 
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Processos em destaque analisados pela Unidade Técnica (conclusão) 

Processo(s) Natureza Especificação 

1.012.078 Inspeção Ordinária 
Realizada na Prefeitura Municipal de Itinga para identificar as 
empresas contratadas para prestação de serviços contábeis e 
jurídicos. 

1.015.771 Inspeção Extraordinária 
Realizada na Câmara Municipal de Uberaba, com o objetivo de 
apurar os fatos noticiados ao Suricato - Relatório de Inteligência n. 
001/2017. 

1.024.284, 
1.031.269, 
1.031.325, 
1.031.370, 

1.031.387 e 
1.031.389 

Auditoria 

Projeto Na Ponta do Lápis. 

Auditorias realizadas com o objetivo de examinar a regularidade dos 
serviços de transporte escolar oferecidos pelos municípios de 
Ataléia, Belo Vale, Formiga, Itabirito, Pouso Alegre e Uberaba. 

1.024.352, 
1.024.365, 
1.024.492, 
1.031.232, 
1.031.378, 
1.031.383, 
1.031.390, 

1.031.395 e 
1.031.397 

Auditoria 

Projeto Na Ponta do Lápis. 

Auditorias realizadas com o objetivo de examinar a regularidade dos 
processos de contratação de fornecedores de gêneros alimentícios 
para merenda escolar oferecidos pelos municípios de Belo Vale, 
Cataguases, Espinosa, Formiga, Joaíma, Pará de Minas, Passa Vinte, 
Pouso Alegre e Uberaba. 

Fontes: Relatórios de Atividades da DCEE e da DCEM - 1º Trimestre de 2018. 

Julgamento das contas anuais de gestão 
 

Processos em destaque analisados pela Unidade Técnica 

Processo Natureza Especificação 

1.007.809 
Prestação de Contas de 

Exercício 
Prestação de Contas do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado 
de Minas Gerais – FEPJ – relativa ao exercício de 2016. 

1.012.205 
Prestação de Contas de 

Exercício 
Prestação de Contas da Minas Gerais Participações S.A. – MGI – 
relativa ao exercício de 2016. 

Fonte: Relatório de Atividades da DCEE - 1º Trimestre de 2018. 

Julgamento das contas especiais 
 

Processos em destaque analisados pela Unidade Técnica (continua) 

Processo Natureza Especificação 

838.874 Tomada de Contas Especial 
Instaurada pela Resolução SETOP n. 39/10 relativa aos recursos 
repassados pelo Estado de Minas Gerais ao Município de Minas 
Novas, por meio do Convênio SETOP n. 794/2007. 

838.910 Tomada de Contas Especial 

Instaurada pela Secretaria de Estado de Governo – SEGOV –, 
conforme Resolução n. 228/10, relativa aos recursos repassados 
mediante o Convênio n. 697/96, celebrado entre a Secretaria de 
Estado de Assuntos Municipais e a Prefeitura Municipal de São 
Francisco, tendo por escopo a construção de prédio escolar na 
comunidade de Chapada Gaúcha. 
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Processos em destaque analisados pela Unidade Técnica (conclusão) 

Processo Natureza Especificação 

969.090 Tomada de Contas Especial 

Instaurada pela Resolução n. 2457/13 da Secretaria de Estado de 
Educação – SEE – enviada a este Tribunal conforme disposições 
contidas no art. 47 da Lei Complementar n. 102/2008 e inciso IV do 
art. 2º da Instrução Normativa n. 03/2013. 

986.527 Tomada de Contas Especial 
Instaurada pela Resolução n. 5/2016, da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, relativa à aplicação dos 
recursos oriundos do Convênio n. 107/2012. 

987.581 Tomada de Contas Especial 

Instaurada pela Portaria Municipal n. 42/2013 de 16/07/2013 
visando apurar fatos relativos ao uso indevido de diárias de viagem 
e processos licitatórios na gestão de 2009/2012 da Prefeitura 
Municipal de São João do Oriente. 

997.622 Tomada de Contas Especial 

Instaurada pela Resolução SEC n. 45/2016 relativa aos recursos 
públicos repassados indiretamente à Associação dos Amigos das 
Bibliotecas Públicas Municipais de Poços de Caldas – AABPMPC – 
para a execução do projeto cultural “Biblioteca Digital: uma virada 
de página rumo à sociedade da informação”. 

1.007.420 Tomada de Contas Especial 

Instaurada pela Secretaria de Estado de Esportes – SEESP – relativa 
ao Convênio n. 221/2013 firmado entre a Secretaria de Estado de 
Esportes e da Juventude – SEEJ – e a entidade Associação Acadêmica 
de Esportes da Universidade Federal de Lavras para execução do 
Programa Minas Olímpica-Oficina de Esportes. 

1.007.799 Tomada de Contas Especial 

Auditoria realizada na Câmara Municipal de Campo Belo, convertida 
em Tomada de Contas Especial, com o intuito de verificar a 
regularidade da Instituição e execução das despesas com verbas 
indenizatórias realizadas pelos vereadores nos exercícios de 2015 e 
2016. 

1.015.804 Tomada de Contas Especial 

Instaurada pela Secretaria de Estado de Esportes – SEESP –, por meio 
da Resolução SEESP 10/17, relativa aos recursos repassados pelo 
Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEESP, à entidade 
“Movimento Cultural Social Olhai as Crianças e os Adolescentes”. 

1.024.629 Tomada de Contas Especial 

Instaurada por meio da Portaria n. 18771/2017, tendo por objeto a 
apuração dos fatos e responsabilidades apontadas nos autos das 
Medidas Administrativas Internas n. 001/2017-CGEM. 
Irregularidades indicadas no Relatório de Inspeção e fiscalização in 
loco no Terminal Rodoviário “Engenheiro Simão Gustavo Tamm” do 
Município de Barbacena. 

1.024.725 Tomada de Contas Especial 
Tomada de Contas Especial n. 002/2016, referente ao Convênio n. 
516/2011, firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de 
Uberlândia e o Sacolão Móvel Comunitário. 

1.031.746 Tomada de Contas Especial 

Documentação de Prestação de Contas, convertida, por meio da 
Resolução SEGOV n. 545/2016, em Tomada de Contas Especial do 
Convênio n. 224/2012/SEGOV/PADEM celebrado entre o Estado de 
Minas Gerais e o Município de Engenheiro Navarro. 

Fontes: Relatórios de Atividades da DCEE e da DCEM - 1º Trimestre de 2018. 
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Apreciação da legalidade dos atos de admissão de pessoal 
 

Processos em destaque analisados pela Unidade Técnica 

Processo Natureza Especificação 

728.327 Inspeção Ordinária 
Realizada na Prefeitura Municipal de Almenara objetivando apurar 
irregularidades nos atos de admissão dos servidores pertencentes 
ao quadro de pessoal. 

747.835 Processo Administrativo 
Decorrente de inspeção ordinária realizada na Câmara Municipal de 
Santos Dumont objetivando o exame dos atos de admissão dos 
servidores pertencentes ao seu quadro de pessoal em 31/08/2007. 

Fonte: Relatório de Atividades da DFAP - 1º Trimestre de 2018. 

Apreciação da legalidade dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão 

O Tribunal aprecia, para fins de registro, mediante procedimentos de fiscalização ou processo 
específico, conforme ato normativo próprio, a legalidade dos atos de admissão de pessoal e 
concessão de aposentadoria, reforma e pensão, nos termos do art. 256 do Regimento Interno. 

Foram registrados, no período, 6.650 (seis mil seiscentas e cinquenta) aposentadorias, 798 
(setecentas e noventa e oito) pensões, 261 (duzentas e sessenta e uma) reformas e 12 (doze) atos 
revisionais - EC n. 70/2012, conforme demonstrado no Gráfico 4. 

GRÁFICO 4 - Registro de atos 

 
Fonte: SGAP. 
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Processos em destaque analisados pela Unidade Técnica 

Processo Natureza Especificação 

1.024.615 Recurso Ordinário 
Interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal em face da 
decisão proferida nos autos de Aposentadoria n. 925.710. 

1.024.620 Recurso Ordinário 
Interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal em face da 
decisão proferida nos autos de Aposentadoria n. 989.223. 

1.024.622 Recurso Ordinário 
Interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal em face da 
decisão proferida nos autos de Aposentadoria n. 988.945. 

1.024.635 Recurso Ordinário 
Interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal em face da 
decisão proferida nos autos de Aposentadoria n. 888.399. 

1.024.732 Recurso Ordinário 
Interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal em face da 
decisão proferida nos autos de Aposentadoria n. 989.234. 

Fonte: Relatório de Atividades da DFAP - 1º Trimestre de 2018. 

Fiscalização dos procedimentos de seleção de pessoal 

Ao proceder à análise dos Editais de Concurso Público, o Tribunal poderá suspender o certame, 
mediante medida cautelar, ou determinar que a entidade realizadora promova as correções 
necessárias, caso configurado o pressuposto de restrição à competitividade intrínseca à participação 
em concursos públicos, como também se constatada ilegalidade. 

No trimestre, não houve suspensão de Edital de Concurso Público. 

Processos em destaque analisados pela Unidade Técnica 

Processo Natureza Especificação 

1.024.523 Edital de Concurso Público 
Concurso público regido pelo Edital n. 001/2017 para provimento de 
vagas nos cargos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte. 

1.024.708 Edital de Concurso Público 
Concurso público regido pelo Edital n. 001/2017 para provimento de 
cargos vagos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bom 
Jesus do Amparo. 

1.031.213 Edital de Concurso Público 
Concurso público regido pelo Edital n. 001/2017 para provimento de 
cargos efetivos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de 
Camanducaia. 

1.031.496 Edital de Concurso Público 
Concurso público regido pelo Edital n. 001/2017 para provimento de 
vagas nos cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de 
Pompéu. 

1.031.618 Edital de Concurso Público 
Concurso público regido pelo Edital n. 017/2018 para 
preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva do 
quadro de pessoal da COPASA. 

1.031.710 Edital de Concurso Público 
Concurso público regido pelo Edital n. 04/2017 para preenchimento 
de cargos para o quadro permanente de servidores da Prefeitura 
Municipal de Boa Esperança. 

1.031.771 Edital de Concurso Público 
Concurso público regido pelo Edital n. 001/2018 para provimento de 
vagas nos cargos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de 
Patrocínio. 

1.031.774 Edital de Concurso Público 
Concurso público regido pelo Edital n. 01/2018 para provimento de 
vagas no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Santa Maria do 
Suaçuí. 

Fonte: Relatório de Atividades da DFAP - 1º Trimestre de 2018. 
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Fiscalização dos procedimentos licitatórios 

O Regimento Interno, em seu art. 262, dispõe que os instrumentos convocatórios referentes aos 
procedimentos licitatórios instaurados pelos órgãos ou entidades estaduais e municipais estão 
sujeitos a exame pelo TCEMG. 

De acordo com o art. 264 do citado Regimento, a licitação poderá ser liminarmente suspensa se 
constatadas irregularidades graves que possam causar lesão ao erário, fraude ou risco de ineficácia 
da decisão de mérito. 

Em caso de decisão monocrática, o Conselheiro Relator deverá submeter sua decisão à ratificação 
do Colegiado competente na sessão subsequente, sob pena de perda de eficácia, nos termos do 
disposto no § 1º do art. 264 do Regimento Interno. 

No trimestre, foram suspensos 11 (onze) Editais de Licitação. 

Suspenso o certame, após a análise conclusiva dos itens impugnados na peça inicial, o TCEMG 
determina a adequação do edital aos ditames legais. Verificado o correto ajustamento e as 
condições de o feito prosseguir, os autos são novamente submetidos ao Colegiado competente para 
revogação da suspensão anteriormente determinada. 

Processos em destaque analisados pela Unidade Técnica 

Processo Natureza Especificação 

986.781 Edital de Licitação 

Edital da Concorrência Pública n. 001/2016, Processo Administrativo 
n. 114/2016, promovida pelo Município de Mariana, objetivando a 
outorga da concessão dos serviços públicos de transporte coletivo 
regular municipal. 

1.031.614 Edital de Licitação 

Edital da Concorrência Pública n. 01/2018 da Secretaria de Estado de 
Transporte e Obras Públicas, objetivando a contratação de empresa 
ou consórcio de empresas de consultoria especializada de 
engenharia e arquitetura. 

Fonte: Relatório de Atividades da DFME - 1º Trimestre de 2018. 

Acompanhamento de limites legais e prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 
 

Ações em destaque (continua) 

Pedidos de substituição de Relatório de Gestão Fiscal – RGF – e de Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
– RREO – dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais. 

Finalidade: Possibilitar a substituição dos dados no SIACE/LRF, mediante a liberação para reenvio dos relatórios. 

Benefícios: 

– Correção de dados e inconsistências geradas no Sistema SIACE/LRF quando do envio dos relatórios pelos 
jurisdicionados; 

– Acompanhamento da gestão fiscal e da execução orçamentária a fim de cumprir a competência de fiscalização 
deste Tribunal. 

Status: Foram analisados 82 (oitenta e dois) pedidos de substituição, sendo 52 (cinquenta e dois) do Poder Executivo 
e 30 (trinta) do Poder Legislativo, e posterior liberação no SIACE/LRF para reenvio. 
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Ações em destaque (conclusão) 

Análise e acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF –, relativos ao segundo semestre/terceiro 
quadrimestre, e dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO –, relativos ao quinto e sexto 
bimestres, enviados pelo SIACE/LRF, referente às datas-bases 31/10/2017 e 31/12/2017. 

Benefícios: 

– Promoção do exercício do Controle Externo de Gestão nos Poderes Executivos e Legislativos Municipais, no 
intuito de fornecer a orientação necessária aos jurisdicionados e de resguardar a boa gestão municipal, como 
forma de subsidiar o controle social estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF; 

– Prevenção quanto à extrapolação de gastos de pessoal, efetuando os ajustes devidos. 

Ação: Finalização do relatório. 

Foram apurados os seguintes dados sobre os jurisdicionados que ultrapassaram os limites de gastos relativos à 
Despesa Total com Pessoal: 

– Alerta Administrativo (de 90% a 95%) = 194 (cento e noventa e quatro) Prefeituras e 7 (sete) Câmaras Municipais; 

– Alerta Limite Prudencial (de 95% a 100%) = 297 (duzentas e noventa e sete) Prefeituras e 2 (duas) Câmaras 
Municipais; 

– Acima de 100% = 63 (sessenta e três) Prefeituras. 

Projeto SICOM LRF/Consulta e Projeto SICOM LRF/Análise 2016 e 2017. 

Escopo: Especificar as informações extraídas do SICOM (IP, AM, Balancete) para o desenvolvimento dos 
Demonstrativos Fiscais da LRF e desenvolver os relatórios de análise dos Demonstrativos Fiscais da LRF 
estabelecidos pela STN. 

Finalidade: Gerar os Demonstrativos Fiscais da LRF e os relatórios de análise, estabelecidos pela STN, dentro do 
SICOM LRF, para subsidiar a análise dos limites e exigências da LRF. 

Benefícios: 

– Promoção de maior agilidade na fiscalização da Gestão Fiscal; 

– Redução de custos para o Tribunal. 

Status: Ações concluídas. 

Fonte: Relatório de Atividades da DCEM - 1º Trimestre de 2018. 

Acompanhamento e fiscalização da macrogestão 
 

Ações em destaque 

Análise dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO – e dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF – 
do Estado, suas memórias de cálculo e a metodologia dos valores. 

Finalidade: Acompanhar a execução orçamentária, financeira e patrimonial e a gestão fiscal do Estado, visando à 
aferição do cumprimento, pela Administração Pública, dos limites impostos na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. 

Status: Análise e consolidação das informações constantes nos relatórios RREO e RGF referentes aos três 
quadrimestres do exercício de 2017. 

Acompanhamento dos atos de gestão dos recursos públicos atinentes à atividade fim da Superintendência de 
Limpeza Urbana – SLU. 

Escopo: Conforme determinação constante na Denúncia n. 887.842. 

Status: Realizada pesquisa sobre as metodologias de fiscalização (acompanhamento e monitoramento) em outros 
tribunais que as desenvolveram e disciplinaram, bem como estudo de relatórios de tais metodologias, e proposta 
de escopo para análise a partir da verificação das deliberações do Tribunal. 

Palestra realizada na Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

Escopo: Emissão do parecer prévio a respeito das Contas do Executivo Municipal de Belo Horizonte – Contas de 
Governo (Balanço-Geral e relatório do Controle Interno) e Contas de Gestão. 

Benefício esperado: Fortalecimento da fiscalização do Município pelo Poder Legislativo, na forma da lei, alicerçando 
o controle externo de contas do tipo misto, ou seja, com a participação do Tribunal de Contas e do Legislativo. 

Status: Palestra realizada em 19/03/2018. 

Fontes: Relatórios de Atividades da DCEE e da DCEM - 1º Trimestre de 2018. 
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Processos em destaque analisados pela Unidade Técnica 

Processo Natureza Especificação 

1.024.318 Recurso Ordinário 
Recurso Ordinário contra a decisão proferida no Processo n. 750067 
- Prestação de Contas da Fundação de Parques Municipais de Belo 
Horizonte – FPM –, exercício de 2007. 

Fonte: Relatório de Atividades da DCEM - 1º Trimestre de 2018. 

Fiscalização de Obras Públicas e Serviços de Engenharia 
 

Processos em destaque analisados pela Unidade Técnica 

Processo Natureza Especificação 

843.472 Auditoria 
Realizada no Departamento Estadual de Obras Públicas, entre 
09/09/2010 e 12/11/2010, para fiscalização das obras do Estádio 
Mineirão e Mineirinho. 

1.007.653 Contrato 

Decorrente de conversão do processo de Acompanhamento 
instaurado a pedido do Ministério público de Contas para fiscalizar a 
execução do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Sete 
Lagoas e a Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda. – 
TURI. 

Fonte: Relatório de Atividades da DFME - 1º Trimestre de 2018. 

Apuração de Representações 
 

Processos em destaque analisados pela Unidade Técnica 

Processo(s) Especificação 

858.140 
Contratação de prestação de serviços, compras, contratação de funcionários pelo Poder Público e 
uso de equipamento público. 

912.265 Aquisição de medicamentos. 

951.721 Construção de centro de eventos (ginásio poliesportivo). 

951.834 Implantação de sistema de drenagem pluvial. 

951.936 Revisão e restituição de proventos de aposentadoria. 

986.850, 
986.853, 
987.460, 

986.856 e 
986.858. 

Aquisição de medicamentos decorrente de malha eletrônica realizada pelo Centro de Integração da 
Fiscalização e de Gestão de Informações Estratégicas – Suricato. 

987.377 
Termos Aditivos referentes ao Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV – e ao Estudo de Viabilidade 
Econômico-Financeira – EVEF – das Operações Urbanas Consorciadas – OUC’s. 

1.015.852 
Contratação temporária de profissionais para atender ao Programa de Saúde na Família – PSF – e 
para contratação de profissionais de saúde. 

1.024.546 Construção de creche. Formulada pelo Ministério Público de Contas. 

1.024.554 Abastecimento de combustível. 

1.024.555 Recebimento de gratificações por servidora. 

1.024.572 Alienação de bens imóveis. 

1.024.676 Formação da comissão permanente de licitação e nomeação de pregoeiros. 

Fontes: Relatórios de Atividades da DCEM, da DFAP, da DFME e do Suricato - 1º Trimestre de 2018. 
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Realização de Levantamentos 
 

Ações em destaque (continua) 

Projeto “Na Ponta do Lápis” - Acompanhamento da implementação das metas do Plano Nacional de Educação – 
PNE. 

Finalidades: 

– Acompanhar a implementação das metas do Plano Nacional de Educação – PNE – referentes à valorização do 
professor – predominância do vínculo permanente dos profissionais da educação, implantação de Plano de 
Carreira e observância do Piso Salarial; 

– Diagnosticar a situação funcional dos profissionais do quadro do magistério. 

Status: Remessas com novo leiaute da Folha de Pagamento 2018 com prazo de envio prorrogado até 30/04/2018. 

Projeto “Na Ponta do Lápis” - Elaboração de relatório de repasses para transporte escolar. 

Finalidade: Atender demanda do órgão técnico. 

Benefícios: 

– Produção de informações estratégicas; 

– Melhora da efetividade das ações de fiscalização de obras públicas; 

– Aumento da sensação de controle percebida pelos jurisdicionados. 

Status: Relatório elaborado. 

Homologação dos resultados extraídos da Malha de Fiscalização n. 01/2018. 

Escopo: Subsidiar ação de fiscalização e de cooperação. 

Finalidades: 

– Analisar os resultados obtidos com a aplicação dos requisitos da Malha de Fiscalização n. 01/2018; 

– Reduzir a incidência de resultados falso-positivos. 

Benefícios esperados: 

– Produção de informações estratégicas; 

– Aquisição de conhecimento sobre as bases de dados acessadas; 

– Melhora da efetividade das ações de fiscalização da folha de pagamento; 

– Interrupção de pagamentos indevidos e combate fraudes; 

– Aumento da sensação de controle percebida pelos jurisdicionados e servidores. 

Status: Homologação concluída. 

Atualização do Cadastro de jurisdicionados do Tribunal. 

Escopo: Realizar a atualização do rol de CNPJ dos jurisdicionados do Tribunal. 

Benefícios esperados: 

– Maior conhecimento sobre os jurisdicionados; 

– Produção de informações estratégicas; 

– Melhora da efetividade das ações de fiscalização; 

– Transparência e melhoria do controle. 

Status: Atualização concluída. 

Elaboração de relatório acerca de Notas de Alerta da Ouvidoria do Tribunal. 

Escopo: Verificar a existência nos arquivos do SURICATO de dados referentes à licitação, contratação, execução e 
recebimento de obras de engenharia citadas nas Notas de Alerta. 

Finalidade: Oferecer subsídios para o planejamento e definição das ações de fiscalização. 

Benefício esperado: Assertividade e melhor uso dos recursos do Tribunal. 

Status: Relatório elaborado. 
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Ações em destaque (conclusão) 

Portal CAPMG – Cadastro de Agentes Públicos de Minas Gerais. 

Finalidade: Disponibilizar o Portal CAPMG, objetivando propiciar ferramenta de controle e transparência ao cidadão 
e jurisdicionados, bem como de fiscalização ao Tribunal. 

Status: Habilitada consulta a informações de pensionistas para atender ao Suricato; atendimento diferenciado à 
Secretaria de Estado da Fazenda para auxílio e monitoramento das informações enviadas; alinhamento com a 
Prefeitura de Belo Horizonte – PBH – para envio das informações; publicado novo leiaute da Folha de Pagamento. 
Portal CAPMG em fase final dos testes. 

Desenvolvimento de trilhas de fiscalização eletrônica para verificação da remuneração de pessoal que excede o 
teto constitucional. 

Finalidades: 

– Ampliar a ação de controle da folha de pagamento; 

– Identificar irregularidades quanto à aplicação do teto constitucional. 

Status: Regras da malha e especificação da forma de exibição do seu resultado repassadas à DTI sobre leiaute 2018. 

Implementação de solução para cumprimento de intimações de entidades extintas relativas a atos de pessoal. 

Status: Solução implementada para a esfera municipal e estadual para que uma entidade que absorveu outra 
(extinta) possa atender às intimações e alterações necessárias pelo FISCAP. Solução em fase de validação. 

Projeto Banco de Preços da Nota Fiscal Eletrônica. 

Escopo: Levantamento de requisitos de alerta no Banco de Preços. 

Finalidade: Implementar a fase 3 do Projeto Banco de Preços. 

Benefícios: 

– Implementação de alerta de superfaturamento a partir do Banco de Preços; 

– Produção de informação estratégica; 

– Melhora da efetividade das ações de fiscalização. 

Status: Levantamento concluído. 

Fontes: Relatórios de Atividades da DFAP e do Suricato - 1º Trimestre de 2018. 

3.5.2 Promoção da transparência e do controle social 

Objetiva disponibilizar aos jurisdicionados e à sociedade informações sobre a gestão pública e 
atividades desenvolvidas pelo Tribunal de Contas, bem como propiciar mecanismos para fiscalização 
das ações governamentais pelo cidadão e entidades representativas da sociedade organizada. 

Apuração de Denúncias 
 

Processos em destaque analisados pela Unidade Técnica (continua) 

Processo Especificação 

747.031 Implantação de aterro sanitário e sua operacionalização. 

886.253 Aquisição de veículos. 

913.483 Limpeza urbana. 

986.720 Transporte público. 

1.015.282 Abertura de créditos suplementares. 

1.015.699 Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária por excepcional interesse público. 
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Processos em destaque analisados pela Unidade Técnica (conclusão) 

Processo Especificação 

1.015.891 e 
103.1450 

Transporte escolar. 

1.024.385 Iluminação pública. 

1.031.314 
Contratação de serviços de gerenciamento de abastecimento de frota de veículos e 
manutenção, bem como implantação de sistema integrado via web, em tempo real, para 
monitoramento de veículos em viagens. 

1.031.510 
Serviços de pré-preparo, preparo e distribuição de refeições, incluindo gêneros alimentícios, 
insumos, bem como logística, manutenção preventiva e corretiva, limpeza e conservação de 
equipamentos, utensílios e mobiliário. 

1.031.528 
Serviços de administração, operação, gerenciamento e manutenção de aeroporto conjugada 
com a operação da estação prestadora de serviços de telecomunicações e de tráfego aéreo. 

1.031.582 

Concessão de horas extras e gratificações a servidores municipais. 

Serviços profissionais de consultoria e assessoria contábil, inclusive disponibilização de 
software. 

1.031.589 
Contratação de servidor em detrimento à nomeação de candidato aprovado em concurso 
público. 

1.031.653 Contratação para o exercício de função pública em rede municipal de ensino. 

1.040.472 Edital de concurso público para preenchimento do quadro de pessoal. 

1.040.486 Tratamento e disposição final de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – RSSS. 

Fontes: Relatórios de Atividades da DCEM, da DFAP e da DFME - 1º Trimestre de 2018. 

3.5.3 Aprimoramento da Gestão Pública 

Objetiva disponibilizar aos órgãos e entidades da Administração do Estado e dos Municípios 
informações e avaliações acerca do desempenho dos programas e projetos governamentais de sua 
responsabilidade. 

Auditoria de desempenho operacional 
 

Processos em destaque analisados pela Unidade Técnica (continua) 

Processo Natureza Especificação 

923.987 
Monitoramento de 

Auditoria Operacional 

A auditoria operacional que deu origem a este Monitoramento 
objetivou verificar o desempenho das ações do Estado na gestão da 
Assistência Farmacêutica, bem como a evolução do fenômeno da 
judicialização da Assistência Farmacêutica e seu impacto no 
orçamento estadual relativo à área de saúde. 

Desta forma, fecha-se o ciclo completo da auditoria com 
monitoramento das deliberações deste Tribunal acerca da Auditoria 
Operacional, realizada em 2012, no Programa Farmácia de Minas, 
hoje Programa Farmácia de Todos, verificando se as recomendações 
foram atendidas. 
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Processos em destaque analisados pela Unidade Técnica (conclusão) 

Processo Natureza Especificação 

1.007.893 Auditoria Operacional 

Avaliar as ações adotadas pelo Estado para a erradicação dos lixões 
no território mineiro e o gradativo licenciamento da operação dos 
sistemas de disposição ambientalmente adequada dos resíduos 
sólidos urbanos. Ações de apoio aos municípios mineiros na Gestão 
Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos – GIRSU – perpassando 
pelas questões relacionadas ao planejamento, consórcios públicos, 
coleta seletiva, reciclagem e educação ambiental, identificando os 
principais problemas que afetam a implementação das referidas 
ações. 

1.013.193 Auditoria Operacional 

Avaliar o estágio de implementação da política de recursos hídricos 
no Estado e como a atuação dos diversos agentes dessa política, em 
especial, o órgão gestor, contribui para a garantia dos recursos 
hídricos para os diversos usos previstos na legislação, ou seja, de que 
forma a atuação do Estado contribui para a boa gestão e para a 
prevenção de conflitos e de escassez da água. 

Fonte: Relatório de Atividades da DFME - 1º Trimestre de 2018. 

Avaliação das políticas, programas e projetos públicos 
 

Ações em destaque (continua) 

Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM. 

Escopo: Projeto de apuração de indicadores finalísticos cuja metodologia visa à medição da qualidade dos gastos e 
investimentos municipais e à observação da realidade dos municípios mineiros, por meio da avaliação das políticas 
e atividades públicas dos gestores municipais, com base em sete dimensões: educação, saúde, planejamento, 
gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governança da tecnologia da informação. 

Finalidades: 

– Permitir a observação de quais são os meios utilizados pelos municípios jurisdicionados no exercício de suas 
atividades; 

– Propiciar a formulação de relatórios objetivos com áreas sensíveis do planejamento público; 

– Fornecer dados técnicos para ações de fiscalização; 

– Possibilitar a aferição de resultados, a correção de rumos, a reavaliação de prioridades, a consolidação do 
planejamento pelos prefeitos, vereadores e munícipes. 

Benefícios: 

– Acompanhamento da execução de políticas públicas quanto à economia, à eficiência e à eficácia; 

– Possibilidade de controle social ao evidenciar a correspondência entre as ações dos governos municipais e as 
exigências da sociedade; 

– Exercício da função pedagógica do Tribunal; 

– Indução da melhoria na qualidade da informação prestada pelo jurisdicionado relativa à efetividade da prestação 
de serviços públicos; 

– Aproximação entre este Tribunal e as comunidades; 

– Disponibilização para a sociedade de valioso instrumento para efetivação do controle social; 

– Fornecimento de dados técnicos para ações de fiscalização. 

Status: 

– Anuário 2017 (dados do exercício de 2016) finalizado. 

– Abertura do Projeto de Apuração do IEGM 2018 com a revisão e atualização dos questionários em andamento. 

Mais informações disponíveis em Fiscalizando com o TCE https://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/IEGM/. 

 

https://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/IEGM/
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Ações em destaque (conclusão) 

Monitoramento do envio dos questionários, relativos ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM –, 
pelos 28 (vinte e oito) municípios inadimplentes, nos termos da decisão proferida nos autos do Assunto 
Administrativo n. 1.015.307. 

Após encerramento do prazo, verificaram-se os municípios inadimplentes, fato que originou o processo Assunto 
Administrativo n. 1.015.307, cuja decisão determinou aplicação de multa aos responsáveis e a reabertura do prazo 
para reenvio dos dados, a fim de que seja regularizada a situação dos gestores omissos, bem como daqueles que 
enviaram os questionários incompletos. A decisão foi publicada no Diário Oficial de Contas – DOC – do dia 
25/07/2017. 

Finalidades: 

– Fornecer dados técnicos para ações de fiscalização; 

– Cumprir a deliberação do Tribunal em Sessão Plenária do dia 12/07/2017. 

Benefícios esperados: 

– Acompanhamento da execução de políticas públicas quanto à economia, à eficiência e à eficácia; 

– Possibilidade do controle social ao evidenciar a correspondência entre as ações dos governos municipais e as 
exigências da sociedade. 

Status: Monitoramento concluído. 

Fonte: Relatório de Atividades da DCEM - 1º Trimestre de 2018. 

3.5.4 Auxílio ao Poder Legislativo Estadual e Municipal 

Objetiva disponibilizar à Assembleia Legislativa e às Câmaras Municipais os pareceres prévios acerca 
das contas anuais dos Chefes dos Poderes Executivos do Estado e dos Municípios no prazo 
constitucional, visando subsidiar o processo de avaliação da gestão pelos resultados e conformidade 
de suas ações; e disponibilizar informações referentes às suas atribuições conforme solicitações 
recebidas, necessárias à atuação do Poder Legislativo. 

Emissão de parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Governador 
 

Ação em destaque 

Ação: Reuniões quinzenais com a presença dos assessores do Relator das contas de 2017, de professores e de 
pesquisadores da Fundação João Pinheiro, para tratar sobre o desenvolvimento econômico do Estado e a situação 
da previdência do servidor do Estado. 

Escopo: Elaborar trabalho sobre desenvolvimento econômico e previdência do servidor. 

Finalidade: Subsidiar a elaboração do Relatório das Contas de Governo do exercício de 2017. 

Fonte: Relatório de Atividades da DCEM - 1º Trimestre de 2018. 
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Emissão de parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos prefeitos 

O art. 42 da Lei Complementar Estadual n. 102/2008 dispõe que compete ao Tribunal de Contas 
apreciar as contas prestadas pelos prefeitos e sobre elas emitir parecer prévio. 

A emissão do parecer prévio poderá ser pela aprovação das contas, pela aprovação das contas com 
ressalva e pela rejeição das contas, nos termos do art. 45, I, II e III, da mencionada lei. 

No trimestre, foram emitidos 150 (cento e cinquenta) pareceres, conforme registrado no Gráfico 5. 

GRÁFICO 5 - Deliberação em parecer prévio 

 
Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - 1º Trimestre de 2018. 

Ações em destaque (continua) 

Prestações de Contas do Executivo Municipal. 

Finalidade: Emitir pareceres prévios em cumprimento à norma constitucional. 

Benefícios: 

– Promoção do parecer prévio como instrumento de transparência da gestão governamental; 

– Orientação à decisão do Poder Legislativo no julgamento das contas consolidadas e prestadas pelo Poder 
Executivo; 

– Favorecimento do controle social das contas públicas e fortalecimento do exercício da cidadania. 

Status: 88 (oitenta e oito) análises iniciais de Prestações de Contas relativas aos exercícios de 2015 e 2016; 14 
(quatorze) análises de defesa de Prestações de Contas relativas ao exercício de 2015; e 7 (sete) análises de Pedidos 
de Reexame, sendo 4 (quatro) relativos ao exercício de 2014 e 3 (três) relativos ao exercício de 2015. 

 

Aprovação das Contas - 144 - 96,00%

Rejeição das Contas - 6 - 4,00%
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Ações em destaque (conclusão) 

Validação dos relatórios situação de envio – SICOM. 

Finalidades: 

– Possibilitar a geração de listagens de órgãos inadimplentes, intempestivos e tempestivos; 

– Acompanhar a situação de entregas dos órgãos de cada um dos 853 municípios. 

Benefícios: 

– Aplicação de multas por inadimplência; 

– Subsidiar informações do histórico de envio dos órgãos. 

Status: Concluída. 

Recebimentos de 662 petições eletrônicas no trimestre, por meio do e-Petição – SICOM. 

Finalidade: Permitir a substituição de arquivos do SICOM. 

Benefício: Correção de erros nos arquivos para dar continuidade nos envios das remessas do SICOM. 

Status: Ação concluída. 

Especificação do relatório comparativo das substitutas consolidadas – SICOM. 

Finalidade: Identificar alterações na remessa do SICOM em relação ao envio anterior. 

Benefício: Facilitar a identificação de divergências entre as remessas substitutas consolidadas. 

Status: Especificação concluída. 

Fontes: Relatórios de Atividades da DCEM e da Coordenadoria para Desenvolvimento do SICOM - 1º Trimestre de 2018. 

3.5.5 Controle com interveniência de terceiros 

Tem por objetivo disponibilizar e trocar informações com os diversos órgãos públicos para controle, 
defesa, determinação e julgamento dos atos da Administração Pública no âmbito das respectivas 
esferas de atuação. 

Fornecimento de Informações 
 

Ações em destaque 

Fornecimento de informação acerca da Inspeção Extraordinária realizada no bojo da Representação n. 969.145. 

Escopo: Atender ao Ofício n. 0222/2018 - IPL 018/2016-4 DPF/MOC/MG da Polícia Federal, protocolo n. 38055-10. 

Finalidade: Informar sobre o resultado da Inspeção Extraordinária. 

Benefício: Fornecimento de subsídio para atuação de outros órgãos ou autoridades. 

Status: Informação elaborada. 

Elaboração de análises e planilhas para o Ministério Público Estadual – MPE. 

Finalidade: Levantar informações cadastrais para o Grupo Especial de Promotores de Justiça de Defesa do 
Patrimônio Público – GEPP/MPE (Doc. 03183710/2017). 

Benefício: Fornecimento de subsídio para atuação de outros órgãos ou autoridades. 

Status: Análises e planilhas elaboradas. 

Fonte: Relatório de Atividades do Suricato - 1º Trimestre de 2018. 
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3.5.6 Normatização 

Objetiva sistematizar e disponibilizar para os jurisdicionados os atos normativos e súmulas sobre 
deliberações do Tribunal. 

Edição de normas relacionadas ao controle externo 

No primeiro trimestre, foram aprovadas 3 (três) resoluções, 2 (duas) instruções normativas e 1 
(uma) decisão normativa. 

Resoluções 

Número Assunto 

001/2018 
Altera os arts. 2º, 3º e 5º da Resolução n. 07, de 27/06/2012, que estabelece procedimentos 
para elaboração e envio da relação dos chefes de governo e demais gestores, ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Minas Gerais, no ano em que se realizarem eleições. 

002/2018 
Dispõe sobre a distribuição do quantitativo de cargos de Analista de Controle Externo do 
quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais por área de graduação. 

003/2018 

Altera o art. 20 da Resolução n. 07, de 14/5/2014, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais, a Lei Estadual n. 19.490, de 13/01/2011, que dispõe sobre 
consignação em folha de pagamento de servidor público ativo ou inativo e de pensionista do 
Estado. 

Fonte: TCLegis - Sistema Integrado de Pesquisa. 

Instruções Normativas 

Número Assunto 

001/2018 
Estabelece procedimentos para o cálculo da despesa com pessoal conforme disposto na Lei 
Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 

002/2018 

Altera a disposição dos artigos constantes dos Capítulos II e III, bem como a redação do artigo 
11 da Instrução Normativa n. 03/2017, que estabelece diretrizes para a fiscalização da gestão 
fiscal dos Municípios pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em cumprimento às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000, a partir 
do exercício financeiro de 2018. 

Fonte: TCLegis - Sistema Integrado de Pesquisa. 

Decisão Normativa 

Número Assunto 

001/2018 

Define as unidades jurisdicionadas da administração pública direta e indireta estadual cujos 
responsáveis terão o processo de contas anuais relativas ao exercício de 2017 constituído, para 
fins de julgamento; e especifica os documentos, informações e demonstrativos que comporão 
as contas anuais. 

Fonte: TCLegis - Sistema Integrado de Pesquisa. 
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Emissão de parecer em consulta 

O TCEMG emite parecer em consulta acerca de matéria de sua competência que tenha repercussão 
financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial e que não verse sobre caso concreto, 
nos termos do art. 210 do Regimento Interno. 

O parágrafo único do art. 210 do citado Regimento dispõe que o parecer emitido em consulta tem 
caráter normativo e constitui prejulgamento de tese, mas não de caso concreto, mas a orientação 
dada prevalecerá quando do exame do caso concreto correspondente. 

No primeiro trimestre, foram deliberados 64 (sessenta e quatro) processos de consulta conforme 
demonstrado no Gráfico 6. 

GRÁFICO 6 - Deliberação em consulta 

 
Fonte: SGAP. 

Não Conhecimento - 62 - 96,88%

Respondida - 2 - 3,13%
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As ementas das 2 (duas) consultas que foram submetidas e respondidas pelo Tribunal Pleno estão 
transcritas na Tabela 9. 

TABELA 9 - Consultas 

Número Ementa 

833.220 

EMENTA CONSULTA. PROCURADORIA MUNICIPAL. PRELIMINAR. FORMULAÇÃO DE CONSULTA POR 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE. MÉRITO. DEFESA DE SERVIDORES OU AGENTES 
POLÍTICOS POR PROCURADORES MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. ATO OU OMISSÃO DIRETAMENTE 
RELACIONADO AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. NECESSIDADE DE AUSÊNCIA DE CONFLITO DE 
INTERESSES COM O MUNICÍPIO. 1. Embora não haja expressa previsão regimental, a formulação de 
consulta por procurador-geral de município é legítima. 2. É possível que a Advocacia Pública atue na 
defesa desses agentes, desde que não haja conflito de interesses com o próprio ente federativo, órgão 
ou entidade, tendo em vista que a defesa de servidores ou agentes políticos municipais, em razão de 
ato ou omissão diretamente relacionados com o desempenho de suas funções não se trata de 
benefício pessoal do agente, mas de um atributo do cargo ou função com o objetivo de legitimar os 
atos legal e regularmente praticados pelos agentes públicos. 3. Caso ao final reste demonstrada a 
ilicitude do ato, o agente público poderá ser compelido a restituir ao erário o valor correspondente 
às despesas da advocacia pública. 

958.110 

CONSULTA. ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. CONVÊNIO. REALOCAÇÃO DE 
RECURSOS. CRÉDITOS ADICIONAIS. 1. O gestor municipal pode abrir créditos adicionais, mediante a 
anulação de dotações de convênio, suplementando dotações já existentes ou criando novas dotações 
pertinentes ao mesmo instrumento, desde que observada a prévia autorização legislativa e a 
vinculação ao plano de trabalho aprovado quando da formalização do ajuste. 2. A alteração na 
alocação de recursos de um elemento da despesa para outro, dentro de um mesmo programa, não 
acarreta alteração de dotação orçamentária, não demandando a abertura de crédito adicional. 3. A 
devolução de recursos de convênio decorrente da anulação de dotações ou de superávit financeiro 
deve ser registrada como dedução de receita, se ocorrer no mesmo exercício em que realizada a 
transferência do numerário, ou registrada contabilmente como despesa orçamentária e formalizada 
mediante a abertura de crédito adicional, se realizada em exercício posterior. 4. A alteração da fonte 
de recursos em dotações orçamentárias no item 5, Registro 11, Arquivo AOC, do Módulo 
“Acompanhamento Mensal do SICOM”, poderá ocorrer em duas hipóteses: (i) quando houver 
incorreção na elaboração do orçamento, de modo que a fonte/destinação não seja compatível com o 
objeto do gasto ou com a origem do recurso; (ii) quando houver anulação e suplementação entre 
dotações, cuja origem do recurso seja a mesma, consoante parecer emitido nos autos da Consulta n. 
932477. 5. As dotações e o superávit financeiro vinculados a convênios poderão ser anulados e 
utilizados, respectivamente, para suplementar ou criar novas dotações relativas à restituição de 
saldos destes mesmos convênios. 

Fontes: SGAP e TCJuris (tcjuris.tce.mg.gov.br). 

file://///EGITO/eplan/2017/Relatório%20de%20Atividades%20TCEMG/4º%20Trimestre/tcjuris.tce.mg.gov.br


 

 

TCEMG / 57 

Relatório de Atividades 
1º TRIMESTRE DE 2018 

3.6 SANÇÕES 

O Tribunal de Contas, ao constatar irregularidade ou descumprimento de obrigação por ele 
determinada em processo de sua competência, poderá aplicar, isolada ou cumulativamente, as 
sanções de multa, inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança e 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o poder público, nos termos do art. 83 da 
Lei Complementar Estadual n. 102/2008 e do art. 315 da Resolução n. 12/2008. 

A multa será aplicada de forma individual a cada agente que tiver concorrido para o fato, sendo o 
seu pagamento de responsabilidade pessoal dos infratores, nos termos do art. 84 da Lei 
Complementar Estadual n. 102/2008 e do art. 317 da Resolução n. 12/2008. 

Conforme dispõe o art. 316 da mencionada Resolução, verificada a existência de dano ao erário, o 
Tribunal de Contas determinará o seu ressarcimento aos cofres públicos pelo responsável ou 
sucessor, observado o disposto no inciso VIII do art. 2º da citada Resolução. 

Nas Tabelas 10 e 11 estão registradas as multas aplicadas e os ressarcimentos determinados no 
trimestre. 

TABELA 10 - Multas aplicadas 

Irregularidade/Descumprimento de obrigação Valor (Em R$) 

Contabilização irregular no orçamento público 3.000,00 

Deficiência(s) que comprometeu(ram) procedimento(s) de aquisição de bens e serviços 30.100,00 

Descumprimento de determinação do Tribunal 28.648,07 

Dispensa de licitação realizada indevidamente 2.000,00 

Falta de procedimento licitatório 25.500,00 

Inexigibilidade de licitação realizada indevidamente 1.000,00 

Irregularidade(s) em Convênio/Contrato/Termo Aditivo 11.981,00 

Irregularidade(s) em Edital Concurso Público 6.000,00 

Irregularidade(s) em Prestação de Contas 78.000,00 

Irregularidade(s) em Procedimento Licitatório 76.500,00 

Irregularidade(s) na gestão do órgão 17.000,00 

Irregularidade(s) na remessa de dados via SICOM 1.000,00 

Irregularidade(s) nas Contas do Executivo Municipal 2.000,00 

Irregularidade(s) nos gastos com o ensino/saúde 6.000,00 

Irregularidade(s) relativa(s) ao Controle Interno 20.500,00 

Realização de despesas sem a observância de formalidade(s) legal(is) 4.000,00 

Retenção de taxa de administração superior ao teto legal 4.500,00 

Total 317.729,07 

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - 1º Trimestre de 2018. 
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TABELA 11 - Ressarcimentos determinados por irregularidade 

Irregularidade Valor (Em R$) 

Concessão de benefícios a servidores sem lei autorizativa 600,00 

Despesas com ações de publicidade que caracterizam promoção pessoal 953,68 

Despesas não afetas ao interesse público 4.468,00 

Falta de comprovação de despesas com documentos legais 2.600,00 

Irregularidade(s) em Convênio/Contrato/Termo Aditivo 228.957,98 

Irregularidade(s) em Diárias de Viagem 122.164,75 

Irregularidade(s) em Prestação de Contas 543.429,89 

Irregularidade(s) em Procedimento Licitatório 1.000,00 

Irregularidade(s) no recebimento de recursos/receitas 1.695.718,30 

Irregularidade(s) no repasse de recursos 68.703,71 

Irregularidade(s) relativa(s) ao Controle Interno 4.869,92 

Recebimento indevido a título de subsídio 278.205,88 

Recebimento indevido de remuneração e/ou verba indenizatória 307.309,96 

Total 3.258.982,07 

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - 1º Trimestre de 2018. 

No primeiro trimestre, a Coordenadoria de Débito e Multa encaminhou 56 (cinquenta e seis) 
certidões de débito ao Ministério Público de Contas para as providências cabíveis à execução pela 
Advocacia Geral do Estado – AGE – ou Procuradorias Municipais, conforme discriminado na 
Tabela 12. 

As certidões relativas a ressarcimento ao erário são encaminhadas ao ente titular do crédito, 
enquanto as relativas às multas, cuja titularidade é do Estado de Minas Gerais, são remetidas à AGE. 

TABELA 12 - Certidões de débito encaminhadas ao Ministério Público de Contas 

Sanção Quantidade 

Multa 20 

Ressarcimento ao Erário 36 

Total 56 

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - 1º Trimestre de 2018. 
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4 RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO 

4.1 PARCERIA FIRMADA 

Visando ao aprimoramento do controle externo, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
realizou parceria com outro órgão, a saber: 

TABELA 13 - Parceria firmada 

Instrumento Objeto 

Termo de Cooperação Técnica 
celebrado com o Ministério Público 
Federal, por meio da Procuradoria da 
República no Estado de Minas Gerais. 

Cooperação técnica e o intercâmbio de informações visando ao alcance de 
maior eficiência na atuação dos órgãos partícipes no âmbito de suas 
respectivas atribuições institucionais, notadamente no desempenho de 
atividades relacionadas à prevenção, investigação e repressão a atos ou 
omissões lesivas ao patrimônio público. 

Fonte: Diário Oficial de Contas – DOC. 

4.2 OUVIDORIA 

Ouvidoria é a unidade responsável pela interlocução do Tribunal com a sociedade, recebendo 
manifestações acerca dos serviços e atendimentos prestados. 

Nos termos do art. 45 do Regimento Interno, a Ouvidoria tem por finalidade contribuir para o 
aprimoramento da gestão das ações de controle do Tribunal, atuando na defesa da legalidade, 
legitimidade, economicidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência dos atos 
administrativos praticados por agentes, servidores e administradores públicos, bem como os demais 
princípios aplicáveis à Administração Pública. 

A Ouvidoria objetiva, ainda, receber sugestão de aprimoramento, crítica, reclamação ou informação 
a respeito de serviços prestados pelo Tribunal, conforme disposto no parágrafo único do citado 
artigo. 
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Nos Gráficos 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e na Tabela 14 estão registradas as manifestações e demandas 
ocorridas no trimestre. 

GRÁFICO 7 - Manifestações recebidas 

 
Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - 1º Trimestre de 2018. 

GRÁFICO 8 - Origem das demandas 

 
Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - 1º Trimestre de 2018. 
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GRÁFICO 9 - Assuntos demandas externas 

 
Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - 1º Trimestre de 2018. 

GRÁFICO 10 - Assuntos demandas internas 

 
Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - 1º Trimestre de 2018. 
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TABELA 14 - Demandas encaminhadas 

Unidade Recebidas Concluídas 

Biblioteca 6 6 

Coord. de Desenvolvimento da Fiscalização de Atos de Pessoal 9 5 

Coord. de Sistematização e Public. das Deliberações e Jurisprudência 1 - 

Coord. para Desenvolvimento do SICOM 4 3 

CRTCE 9 8 

Diretoria de Administração 10 9 

Diretoria de Comunicação 2 2 

Diretoria de Controle Externo do Estado 2 1 

Diretoria de Controle Externo dos Municípios 5 4 

Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal 12 5 

Diretoria de Fiscalização de Matérias Especiais 4 1 

Diretoria de Gestão de Pessoas 10 7 

Diretoria de Segurança Institucional 4 4 

Diretoria de Tecnologia da Informação 47 43 

Diretoria Geral 1 1 

Escola de Contas 2 1 

Gabinete do Conselheiro Sebastião Helvecio 2 2 

Gabinete do Conselheiro Substituto Licurgo Mourão 3 1 

Gabinete do Conselheiro Wanderley Ávila 1 1 

Protocolo 3 3 

Secretaria da Corregedoria 1 1 

Secretaria da Presidência 5 5 

Superintendência de Controle Externo 6 5 

Ouvidoria* 79 77 

Total 228 195 

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - 1º Trimestre de 2018. 
Nota: (*) Demandas respondidas diretamente pela Ouvidoria sem encaminhamento prévio para outras unidades. 
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GRÁFICO 11 - Situação das demandas 

 
Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - 1º Trimestre de 2018. 

GRÁFICO 12 - Tempo total de resposta (em dias úteis) 

 
Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - 1º Trimestre de 2018. 
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4.3 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 

Todo cidadão tem o direito de acessar a informação produzida, guardada e gerenciada pelos órgãos 
públicos. Esse direito é assegurado pela Constituição da República e seu exercício foi regulamentado 
pela Lei de Acesso à Informação – Lei Federal n. 12.527/2011. Ao ser disponibilizada, a informação 
permite ao cidadão fiscalizar de forma permanente a aplicação dos recursos públicos. 

Atento ao princípio da publicidade dos atos da Administração Pública, previsto no art. 37 da 
Constituição da República, e ao cumprimento do objetivo estratégico “Fomentar o controle social e 
a participação da sociedade nas ações de controle externo”, o Tribunal de Contas fornece aos 
cidadãos informações relativas às suas atividades, utilizando, para isso, diferentes canais de 
comunicação. 

4.3.1 Portal do TCEMG na internet 

TABELA 15 - Atividades relacionadas ao Portal 

Atividade 
1º Trim. 

2017 
1º Trim. 

2018 

Notícias publicadas 165 105 

Downloads de programas do TCEMG 84 296 

Visualizações de páginas 528.851 521.469 

Fontes: Relatórios Estatísticos da Corregedoria. 

4.3.2 Serviços e sistemas disponibilizados 

Os serviços e sistemas disponibilizados no site do TCEMG, que podem ser acessados por servidores, 
jurisdicionados e sociedade em geral, estão relacionados nas Tabelas 16 e 17: 

TABELA 16 - Serviços disponíveis para os servidores e a sociedade em geral 

(continua) 

Serviço Especificação 

Biblioteca/Acervo 
Permite a consulta ao acervo da Biblioteca Conselheiro Aloysio Alves da Costa, por meio 
do Sistema de Automatização de Bibliotecas – SIABI. 

CAPMG 

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. 

Certidão CNJ/CNMP 
Certidão de Contas - Permite a pessoas naturais, portadoras de CPF, fazerem a emissão 
e a verificação de autenticidade de certidões, para fins de atendimento ao disposto no 
inciso II do § 1º do art. 5º da Resolução n. 156/2012 do Conselho Nacional de Justiça. 

Conferência de 
Assinatura 

Permite a verificação da autenticidade da assinatura de documentos assinados 
eletronicamente. 
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TABELA 16 - Serviços disponíveis para os servidores e a sociedade em geral 
(conclusão) 

Serviço Especificação 

Contabilidade Pública 
Disponibiliza acesso a informações relativas às normas técnicas de contabilidade do 
setor público. 

Dados Abertos 
Disponibiliza informações abertas de dez categorias do Sistema Informatizado de 
Contas dos Munícipios (Sicom): Educação, Contratos, Despesas, Receitas, Dispensa, 
Empenho, Frota, Saúde, Licitação e Órgão 

Escola de Contas 
Portal da Escola de Contas e Capacitação “Professor Pedro Aleixo” - disponibiliza 
informações sobre as ações, os programas, os cursos e os eventos, realizados pela 
Escola de Contas, e permite a emissão on-line de certificados para os participantes. 

Fale com o TCE Canal de Comunicação com o cidadão/jurisdicionado. 

Geo-Obras 
Transparência 

Módulo Transparência do Sistema de Acompanhamento de Obras Públicas – Geo-Obras 
–ferramenta de controle social onde são disponibilizadas à sociedade informações 
relevantes sobre as contratações de obras em seus municípios e em todo o Estado de 
Minas Gerais. Neste módulo o Cidadão poderá informar ao Tribunal inconformidades 
acerca das obras inseridas pelos jurisdicionados. 

MapJuris 
Mapeamento e Sistematização da Jurisprudência do TCEMG - disponibiliza as 
deliberações do TCEMG, de forma sistematizada, aos jurisdicionados, aos órgãos 
técnicos da Corte de Contas mineira e à sociedade em geral. 

MMD-TC 
Espaço onde são disponibilizadas informações sobre o Projeto Marco de Medição da 
Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas – MMD-QATC 2017. 

Obras Paralisadas 
Formulário on-line destinado ao cadastramento de todas as obras paralisadas em Minas 
Gerais. 

Ouvidoria 
Espaço de interlocução entre o Tribunal de Contas e o cidadão para receber sugestões, 
críticas, reclamações, elogios ou pedidos de esclarecimentos a respeito dos serviços 
prestados pela Instituição. 

Portal do Servidor 
Portal que permite ao servidor do TCEMG acessar suas informações cadastrais, 
funcionais e de pagamento. 

PUSH 
Consiste no envio de mensagens, por e-mail, ao interessado, responsável ou 
representante legítimo, devidamente cadastrados, sobre a movimentação dos 
processos. 

Recadastramento de 
Aposentados e 

Pensionistas 

Formulário on-line de recadastramento de aposentados e pensionistas que integram a 
folha de pagamento de pessoal do TCEMG. 

SIGMAT 
Sistema Integrado de Gestão e Controle de Materiais - automatiza o cadastro de 
fornecedores, as coletas de preços e os pedidos das compras dispensadas de licitação. 

TC Educa 

Sistema de Monitoramento dos Planos de Educação - para o acompanhamento das 
metas do Plano Nacional de Educação – PNE. Através de indicadores numéricos 
classificados por cor, tem-se um panorama da evolução dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios brasileiros no atingimento das metas do PNE, com destaque para 
situações ou risco de descumprimento. 

TCJuris 
Sistema de Pesquisa de Jurisprudência - ferramenta de pesquisa livre, por meio de 
expressões e palavras-chave que são digitadas pelo usuário, dos julgados do TCEMG. 

TCLegis 
Sistema Integrado de Pesquisa - ferramenta integrada de pesquisa que inclui legislação 
municipal, normas relevantes e normas próprias do TCEMG. 

Vista Eletrônica de 
Processos 

Ferramenta que possibilita às partes e a seus procuradores consultarem os documentos 
processuais no Portal do TCEMG. 

Fonte: Portal do TCEMG na internet. 
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TABELA 17 - Sistemas informatizados disponíveis para os jurisdicionados 

(continua) 

Sistema Especificação 

CFS Destinado ao Cadastro de Fornecedores de Software. 

e-Certidão 

Permite aos 853 jurisdicionados do Executivo municipal mineiro solicitar e receber, por 
meio da internet, as seguintes certidões: (1) Aplicação de Recursos na Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino; (2) Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de 
Saúde; (3) Aplicação de Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do 
Magistério; (4) Despesa Total com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida; (5) 
Competência Tributária Municipal; (6) Cumprimento dos Limites Impostos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal e (7) Para fins de celebração de Operações de Crédito. 

e-Consulta 
Sistema de consulta eletrônica que permite o recebimento dos questionamentos 
enviados pelos consulentes e o acompanhamento de toda a tramitação interna dos 
processos de consulta. 

e-Petição 
Sistema de peticionamento eletrônico que permite aos jurisdicionados protocolizar e 
acompanhar o andamento de petições. 

Fale com o TCE Canal de Comunicação com o cidadão/jurisdicionado. 

FISCAP 

Sistema Informatizado de Fiscalização de Atos de Pessoal - utilizado pelos órgãos e 
entidades sujeitos à fiscalização do TCEMG, que permite a remessa eletrônica das 
informações referentes à concessões/cancelamentos de benefícios (Módulo 
Concessão) bem como daquelas referentes aos concursos públicos/processos seletivos 
para admissão de pessoal (Módulo Edital). 

Geo-Obras 
Sistema de Gestão e Controle de Obras e Serviços de Engenharia contratados pela 
Administração Pública Estadual e Municipal. 

LEGISCAM Possibilita a remessa dos Atos de Fixação dos Subsídios do Legislativo Municipal. 

Legislação Municipal - IN 
n. 5/2000 

Permite a remessa de informações necessárias à fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial das Administrações Direta e Indireta dos 
Municípios. 

Na Ponta do Lápis - 
Gestor 

Sistema destinado ao gestor municipal, para visualização e gestão das demandas 
encaminhadas pela sociedade, por meio do aplicativo, relativas às escolas do município. 

SAFE 

Sistema de Apoio à Fiscalização Estadual - destinado ao encaminhamento de 
documentos ao TCEMG, pelas unidades jurisdicionadas da Administração Pública Direta 
e Indireta estadual cujos titulares não foram selecionados para apresentar as contas 
anuais referentes ao exercício de 2014, para fins de julgamento. 

SECMULTAS 
Banco de dados unificado da Coordenadoria de Débito e Multa, responsável pelo 
gerenciamento, no âmbito administrativo, dos débitos imputados e das multas 
aplicadas pelo Tribunal. 

SGI 
Sistema de Gestão de Identidade - destinado ao cadastramento de órgãos, entidades e 
fundos submetidos à jurisdição do TCEMG, bem como dos seus representantes legais, 
administradores e usuários. 

SIACE LRF 

Sistema informatizado de Apoio ao Controle Externo/Lei de Responsabilidade Fiscal – 
LRF – utilizado para envio do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO –, 
do Comparativo das Metas Bimestrais de Arrecadação, do Relatório de Gestão Fiscal – 
RGF –, bem como de outras informações relativas à gestão fiscal municipal. 
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TABELA 17 - Sistemas informatizados disponíveis para os jurisdicionados 
(conclusão) 

Sistema Especificação 

SIACE PCA 
Sistema Informatizado de Apoio ao Controle Externo/Prestação de Contas Anual - 
utilizado para remessa das prestações de contas anuais dos gestores do Poder Executivo 
e das Administrações Indiretas Municipais. 

SIACE PCA Lei n. 
6.404/76 

Sistema Informatizado de Apoio ao Controle Externo/Prestação de Contas Anual - 
utilizado pelas Entidades de Direito Privado regidas pela Lei n. 6.404/76 para remessa 
das prestações de contas anuais. 

SIACE PCA X SIACE LRF 

Relatório Comparativo do SIACE/PCA X SIACE/LRF que demonstra o paralelo entre os 
dados enviados, pelas prefeituras municipais, nas prestações de contas anuais e nos 
relatórios pertinentes à Lei de Responsabilidade Fiscal, por meio dos sistemas 
SIACE/PCA e SIACE/LRF. 

SICAM 
Sistema Informatizado de Contas para Câmaras Municipais - destinado à remessa da 
prestação de contas anual dos gestores das Câmaras Municipais. 

SICOM 
Sistema Informatizado de Contas Municipais - utilizado para apoiar o exercício do 
controle externo da gestão dos recursos públicos, por meio do qual, dentre outras 
funções, são consolidadas as contas municipais sujeitas à emissão de parecer prévio. 

SICOP 
Sistema de Controle de Licitações, Contratos, Convênios, Adiantamentos e Prestações 
de Contas - utilizado pelos jurisdicionados para o envio de informações ao TCEMG. 

SIDE 
Sistema Informatizado dos Demonstrativos do Ensino, que permite o encaminhamento, 
pelos Municípios ao TCEMG, do Demonstrativo da Aplicação Trimestral de Recursos na 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. 

Fonte: Portal do TCEMG na internet. 

4.3.3 Intranet 

TABELA 18 - Atividades relacionadas à Intranet 

Atividade 
1º Trim. 

2017 
1º Trim. 

2018 

Notícias publicadas 97 184 

Visualizações de páginas 535.545 441.393 

Fontes: Relatórios Estatísticos da Corregedoria. 
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4.3.4 Redes sociais (Twitter e Facebook) 

As notícias de maior repercussão no período estão relacionadas na Tabela 19. 

TABELA 19 - Notícias de maior repercussão 

Notícias 

Aprovação do Plenário do TCEMG para a realização de inspeção extraordinária no governo do Estado de Minas 
Gerais, em caráter de urgência. 

Divulgação de prazos para remessas de informações do TCEMG e suas prorrogações. 

Divulgações do Informativo de Jurisprudência. 

Emissão de alerta ao Governador do Estado de Minas Gerais em virtude de descumprimento dos limites da despesa 
com pessoal. 

Lançamento do portal de Dados Abertos do TCEMG. 

Fonte: Coordenadoria de Publicidade e Marketing. 

4.3.5 Informativo de Jurisprudência 

TABELA 20 - Atividades relacionadas ao Informativo de Jurisprudência 

Atividade 
1º Trim. 

2017 
1º Trim. 

2018 

Acessos ao Informativo via Portal do Tribunal 29.467 47.327 

Total de cadastrados para recebimento do Informativo por e-mail até março 6.079 6.613 

Fontes: Relatórios Estatísticos da Corregedoria. 

4.3.6 Revista do TCEMG 

TABELA 21 - Atividades relacionadas à Revista 

Atividade 
1º Trim. 

2017 
1º Trim. 

2018 

Revistas distribuídas 4.107 92 

Acessos à Revista do Tribunal 1.177 1.098 

Total de cadastrados para receber a newsletter da Revista por e-mail até março 3.311 10.267 

Fontes: Relatórios Estatísticos da Corregedoria. 
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4.3.7 Biblioteca Aloyzio Alves da Costa 

TABELA 22 - Atividades relacionadas à Biblioteca 

Atividade 
1º Trim. 

2017 
1º Trim. 

2018 

Atendimento ao público interno/externo 313 602 

Empréstimos de publicações 826 1.162 

Acessos on-line à Biblioteca 19.225 26.774 

Acessos ao TCLegis 26.514 23.664 

Fontes: Relatórios Estatísticos da Corregedoria. 

4.3.8 Central de Relacionamento com os Jurisdicionados (CRJ) 

TABELA 23 - Sistemas informatizados mais demandados pela CRJ 

Sistema 
1º Trim. 

2017 
1º Trim. 

2018 

Cadastro de Agentes Públicos - CAPMG - 21 

Central de Relacionamento com os Jurisdicionados – CRJ 21 17 

Certidão de Contas 2 1 

Certidão Eletrônica – SEC 12 3 

Certificado Digital 3 - 

E-Certidão 266 205 

E-Consulta 11 34 

E-Formulário 57 24 

E-Petição 156 121 

FISCAD 1 5 

FISCAP 221 185 

Geo-Obras 90 113 

Minas Transparente 23 37 

Na Ponta do Lápis - 83 

Remessa de Atos de Fixação Legislativos 3 2 

Remessa de Legislação 6 5 

SIACE LRF 420 378 

SIACE PCA 5 6 

SICOP - 5 

Sistema de Gestão de Identidade – SGI 1.963 299 

Sistema Informatizado de Contas Municipais – SICOM 3.730 3.472 

Outros 15 - 

Total 7.005 5.016 

Fontes: Relatórios Estatísticos da Corregedoria. 
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4.4 APOIO EDUCACIONAL 

A Escola de Contas e Capacitação “Professor Pedro Aleixo”, instituída pela Resolução n. 05, de 10 de 
agosto de 1994, tem a missão de promover, por meio de ações de capacitação, o desenvolvimento 
profissional dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a difusão do 
conhecimento aos jurisdicionados, contribuindo para a efetividade do controle externo da gestão 
dos recursos públicos. 

A sua principal atividade de capacitação é o Curso de Pós-Graduação lato sensu, que tem como 
objetivo assegurar a formação multidisciplinar aos analistas e oficiais do TCEMG, proporcionando 
conhecimentos e habilidades específicos ao aperfeiçoamento do controle externo, além de 
conscientizar os servidores sobre a importância de uma atuação transparente e responsável. 

A quantidade de eventos de capacitação destinados aos jurisdicionados e/ou a participantes da 
sociedade civil está demonstrada no Gráfico 13. 

GRÁFICO 13 - Eventos de capacitação destinados aos jurisdicionados e/ou à 
sociedade civil 

 
Fonte: Escola de Contas e Capacitação “Professor Pedro Aleixo”. 
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Cumpre destacar os eventos relacionados nas Tabelas 24 e 25. 

TABELA 24 - Eventos realizados pela Escola de Contas 

Eventos Participantes 

Capacitação de utilização do SICOM | 19 e 26/03/2018 8 participantes 

Curso SICOM | 06/02/2018 16 participantes 

Projeto Conhecer | 22/02/2018 33 jurisdicionados 

Fonte: Escola de Contas e Capacitação “Professor Pedro Aleixo”. 

TABELA 25 - Eventos apoiados pela Escola de Contas 
(Inscrições realizadas para jurisdicionados e/ou participantes da sociedade civil) 

Eventos Participantes 

Encontro de Vereadores - Instituto Rui Barbosa - Belo Horizonte (MG) | 08/03/2018 24 jurisdicionados 

Na Ponta do Lápis - Prefeitura Municipal de Sabará - Sabará (MG) | 12/03/2018 32 jurisdicionados 

Treinamento Julgamento das Contas do Poder Executivo - Câmara Municipal de Belo 
Horizonte - Belo Horizonte (MG) | 19 e 20/03/2018 

34 jurisdicionados 

III Encontro Educacional - Escola Municipal Higino José Ferreira - Barbacena (MG) | 
19/02/2018 

579 participantes 

Fonte: Escola de Contas e Capacitação “Professor Pedro Aleixo”. 

Com o objetivo de fomentar a pesquisa no âmbito do TCEMG, a partir de fevereiro de 2015 foram 
instituídos grupos de estudos compostos por analistas do Tribunal com títulos de especialização, 
mestrado ou doutorado nas áreas afetas ao controle externo. 
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Na Tabela 26 estão demonstradas as fases das pesquisas dos Grupos de Estudos que se encontram 
em andamento. 

TABELA 26 - Grupos de Estudo Instituídos para Fomentar a Pesquisa no Âmbito do 
TCEMG - Fases das Pesquisas 

Grupo de 
Estudo/Pesquisa 

Objetivo Fase da Pesquisa 

O processo de 
prestação de contas 

da execução 
orçamentária: a 
conexão entre o 

Tribunal de Contas e 
as casas legislativas - 

Portaria n. 
26/PRES./16. 

Identificar e compreender o 
papel e os aspectos qualitativos 
e quantitativos da relação entre 
o Tribunal de Contas e as casas 
legislativas no processo de 
prestação de contas da 
execução orçamentária. 

Foi definida a estrutura final do trabalho. 

Atualmente encontra-se em fase de elaboração da 
redação final. 

Gestão da receita de 
capital - Portarias n. 
4/2017 e 4/2018 - 
Escola de Contas. 

Apresentar o diagnóstico da 
situação dos municípios 
mineiros em relação à gestão 
contábil e orçamentária das 
receitas de capital no atual 
contexto de convergência das 
normas contábeis aos padrões 
internacionais. 

Levantamento para exame da representatividade das 
receitas de capital em relação às receitas totais, por 
meio das prestações de contas dos 853 municípios 
mineiros. 

Levantamento das variações de montantes previstos e 
realizados na receita de capital, por meio de 
questionário aplicado no II Workshop Leiautes do 
Sicom. 

Mensuração do ativo e do passivo (incorporação ou 
reconhecimento), por meio de questionário on-line 
aplicado aos municípios mineiros. 

Inclusão do Professor Felipe Leroy, como pesquisador 
do grupo, para assessorar o tratamento dos dados e a 
parte metodológica da pesquisa. 

Mineração de textos 
para agrupamento 

de dados não 
estruturados - 

Portarias n. 5/2017, 
6/2017 e 9/2017 - 
Escola de Contas. 

Proporcionar importante 
ferramenta de TI, auxiliando na 
análise da economicidade das 
compras públicas. 

Os testes iniciais utilizaram diversos parâmetros, mas 
apresentaram erros na matriz de confusão, com 
acurácia inferior a 90%, ou seja, distante dos padrões 
científicos. 

Então, o orientador da pesquisa, Professor Wladmir, 
pediu que fossem refeitos todos os testes e que fosse 
feita a expansão da árvore e, em seguida, segmentasse 
a base de dados com os alunos do programa de pós-
graduação, visando à substituição dos algoritmos. 
Orientou também que fosse verificada a possibilidade 
de demanda de recomendação dentro da Casa para 
aproveitá-la na pesquisa e na disciplina Sistema de 
Recomendação (curso Análise de Dados). 

Aquisição de bens e 
serviços - Portarias n. 

12/2017 e 3/2018 - 
Escola de Contas. 

Elaborar proposta de 
reestruturação dos processos de 
aquisição de bens e serviços 
para o efetivo funcionamento 
do Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais. 

Foi apresentado um plano de ação para inícios dos 
trabalhos. 

O Professor Wesley foi convidado a orientar a parte 
metodológica da pesquisa. 

Fonte: Escola de Contas e Capacitação “Professor Pedro Aleixo”. 
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5 GESTÃO 

5.1 PLANEJAMENTO E GESTÃO 

O TCEMG iniciou, em 2015, a execução do terceiro Plano Estratégico, aprovado pela Resolução n. 27, 
de 10/12/2014, para vigorar no período de 2015 a 2020. 

Conforme adotado no instrumento anterior, o novo plano foi elaborado com base na metodologia 
do Balanced Scorecard, ferramenta de modelagem, mensuração e gerenciamento que apoia os 
processos de formulação e gestão da estratégia. Essa metodologia permite visualizar, por meio do 
Mapa Estratégico, as principais diretrizes que irão direcionar a evolução da organização, 
possibilitando a comunicação da estratégia institucional de maneira simples e compreensível. 

O desdobramento do Plano Estratégico 2015-2020, realizado no primeiro semestre de 2015, reuniu 
representantes de todas as unidades do Tribunal que trabalharam de forma bastante participativa, 
no sentido de elaborar os Mapas Estratégicos e Painéis de Contribuição das diversas áreas do 
Tribunal. No segundo semestre de 2015, foi definido um portfólio estratégico, composto de 
programas, projetos e ações, visando ao alcance dos objetivos propostos. 

O processo de desdobramento e implementação das ações estratégicas ocorre conforme 
demonstrado no diagrama constante da Figura 7: 

 
Figura 7 - Processo de desdobramento e implementação das diretrizes estratégicas 
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5.1.1 Plano de Gestão 

O Plano de Gestão do Tribunal de Contas para o biênio 2017-2018, elaborado em consonância Plano 
Estratégico 2015-2020, atende às seguintes diretrizes: 

1. Priorização da função educação; 

2. Intensificação de ações de transparência; 

3. Continuidade às ações de inovação no controle externo; 

4. Fortalecimento da gestão de pessoas; 

5. Revitalização da área meio. 

TABELA 27 - Ações que compõem o Plano de Gestão 2017-2018 

(continua) 

Perspectiva de Resultados para a Sociedade 

Objetivo Estratégico Projeto/Plano de Ação Objetivo do Projeto/Plano de Ação 

Contribuir para a transparência e 
o aprimoramento da gestão 
pública. 

Na Ponta do Lápis 

Otimizar o controle externo da função 
educação, promovendo o alinhamento 
institucional das ações de fiscalização, 
incluindo a atuação preventivo-pedagógica. 

Receitas Municipais 

Contribuir para o aumento da receita 
tributária de competência dos municípios, de 
forma que essa atinja pelo menos 20% da 
receita total arrecadada até 2020. 

Alcançar eficácia e efetividade 
nas ações de controle externo. 

Sistemática de Benefício do 
Controle 

Regulamentar e instituir os procedimentos e 
padrões de identificação, avaliação e registro 
dos benefícios das ações de controle externo. 

Banco de Preços e NF-e 

Criar o Portal Interativo que possibilitará ao 
usuário interno e externo o acesso a mapa de 
preços segundo critérios espaciais e 
temporais. 
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TABELA 27 - Ações que compõem o Plano de Gestão 2017-2018 
(continua) 

Perspectiva de Processos Internos 

Objetivo Estratégico Projeto/Plano de Ação Objetivo do Projeto/Plano de Ação 

Garantir a tempestividade e a 
qualidade do controle externo. 

Contribuir para o 
aprimoramento da atuação 
do controle interno do 
jurisdicionado 

Estabelecer mecanismos de integração com os 
órgãos de controle interno do jurisdicionado. 

FISCAP – módulo atos de 
admissão (suspenso) 

Apreciar para fins de registro os atos de 
admissão decorrentes de concurso público. 

CAPMG – cadastro de 
agentes públicos 

Viabilizar a realização de análise de forma 
automatizada dos dados acerca de folha de 
pagamento. 

FOCUS Implantar sistema FOCUS em módulos. 

Programa de 
Desburocratização 

Apresentar proposta de racionalização do 
envio de dados com prazos exequíveis. 

Aprimorar a gestão estratégica 
com foco na gestão de projetos e 
por processos. 

Sistemática de Gestão da 
Estratégia 

Regulamentar os procedimentos de gestão 
estratégica visando contribuir para maior 
efetividade dos resultados institucionais. 

Sistemática de Gestão de 
Projetos 

Formalizar procedimentos e aprimorar o nível 
de maturidade na gestão de projetos. 

MMD – QATC 2017 
Avaliar o desempenho do Tribunal em 2017, 
conforme os critérios do MMD – QATC. 

Aprimorar a comunicação 
institucional. 

Política e Plano de 
Comunicação 

Implantar Política e Plano de Comunicação até 
dez/2018. 

Ampliação da comunicação 
institucional 

Tornar o TCEMG conhecido para 20% da 
população mineira, até dez/2019. 

Deliberações com links para 
peças processuais 

Assegurar, de forma célere e precisa, o acesso 
às decisões monocráticas e às decisões 
colegiadas do TCEMG na internet, em sistemas 
informatizados de pesquisa jurisprudencial. 
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TABELA 27 - Ações que compõem o Plano de Gestão 2017-2018 
(continua) 

Perspectiva de Pessoas, Aprendizado e Inovação 

Objetivo Estratégico Projeto/Plano de Ação Objetivo do Projeto/Plano de Ação 

Implantar a governança de 
pessoas. 

Gestão por Competências 

Dar efetividade ao Princípio 2.3 da Política de 
Gestão de Pessoas do Tribunal que prevê a 
adoção do modelo de Gestão por 
Competências. 

Plano de Capacitação Interna 
alinhado às ações da DGP 

Garantir que a capacitação dos servidores do 
TCEMG esteja alinhada à política de 
desenvolvimento de pessoal, adotada pela 
DGP, em especial ao modelo de gestão por 
competências. 

Programa de 
Desenvolvimento de 
Competências Gerenciais e 
de Liderança 

Promover a formação e o desenvolvimento de 
competências de gestão, em particular as 
competências para liderar pessoas e equipes 
de trabalho, bem como para orientar 
processos operacionais e ações convergentes 
com os valores e objetivos estratégicos do 
Tribunal de Contas. 

Plano de sucessão nos 
processos de trabalho críticos 

Implantar modelo de plano de sucessão, 
identificando e retendo conhecimento dos 
servidores que atuam nos processos críticos. 

Home Office 

Implementar o trabalho à distância, Home 
Office, de modo integral, utilizando 
ferramentas de tecnologia e de comunicação 
no TCEMG. 

Implantar a gestão do 
conhecimento. 

Gestão do Conhecimento 

Possibilitar o armazenamento e a 
disseminação do conhecimento produzido 
pelas áreas do TCEMG em ferramenta 
colaborativa informatizada. 
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TABELA 27 - Ações que compõem o Plano de Gestão 2017-2018 
(continua) 

Perspectiva de Pessoas, Aprendizado e Inovação 

Objetivo Estratégico Projeto/Plano de Ação Objetivo do Projeto/Plano de Ação 

Aprimorar a gestão da 
informação. 

PCA eletrônica 

Redesenhar e implantar processo eletrônico 
de PCA, conferindo maior qualidade e 
tempestividade à análise e emissão de 
parecer. 

LRF eletrônica 
Estabelecer nova metodologia de 
acompanhamento da gestão fiscal. 

Processo eletrônico dos atos 
de aposentadoria, reforma e 
pensão 

Implantar o processo eletrônico dos atos 
concessórios de aposentadoria, reforma e 
pensão, contribuindo para maior celeridade na 
sua tramitação, padronizando procedimentos 
e eliminando o processo físico. 

Plano de Segurança da 
Informação 

Garantir a aplicação dos princípios básicos da 
segurança da informação (confidencialidade, 
integridade e disponibilidade), através do 
tratamento adequado dos processos, pessoas, 
ambiente e tecnologia. 

SGAP Módulo Processo 
Eletrônico 

Adequar o SGAP como principal ferramenta do 
processo eletrônico no TCEMG. 

Atualização dos atos 
normativos do TCEMG 

Revisar e atualizar os atos normativos do 
Tribunal. 

e-Certidão 

Possibilitar a emissão automatizada das 
certidões de Competências Tributária 
Municipal, de Limites da LRF com base nos 
dados do SICOM LRF e para fins de Celebração 
de Operações de Créditos. 

Fases Recursais - Módulo PCA 
Automatizar os recursos “Pedido de 
Reexame”, “Embargos de Declaração” e 
“Agravo”. 

Registro das Sessões 

Implantar nova sistemática de registro das 
sessões, utilizando ferramentas tecnológicas 
que atendam aos dispositivos regimentais, 
dispensando o método taquigráfico. 
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TABELA 27 - Ações que compõem o Plano de Gestão 2017-2018 
(conclusão) 

Perspectiva de Orçamento 

Objetivo Estratégico Projeto/Plano de Ação Objetivo do Projeto/Plano de Ação 

Assegurar recursos necessários à 
realização das ações, dos projetos 
e dos programas estratégicos. 

FUNCONTAS 

Criar fundo com a finalidade de assegurar, em 
caráter complementar, recursos para 
implantação, expansão e aperfeiçoamento das 
ações de competência do Tribunal. 

Captação de recursos 
externos para projetos 

Buscar oportunidades para captação de 
recursos financeiros e celebrar convênios e/ou 
parcerias junto à União e aos organismos de 
fomento para a execução de projetos de 
modernização e fortalecimento das ações de 
controle e melhoria da gestão do TCEMG e dos 
Municípios. 

Política e Plano de Segurança 
Institucional 

Elaborar e aprovar política de segurança 
institucional e plano de segurança. 

Aprimorar a gestão financeira, 
orçamentária e patrimonial com 
foco na qualidade dos gastos e na 
transparência. 

Sistema de Custos – TCSIC 

Dotar o Tribunal de um sistema de gestão de 
custos visando subsidiar as tomadas de 
decisão, bem como atender às exigências da 
Lei de Responsabilidade Fiscal normatizadas 
pela Secretaria do Tesouro Nacional. 

Fortalecimento do Sistema 
de Controle Interno 

Implementar e disseminar a política de 
controle interno e gerenciamento de risco e 
compliance. 

Aprimoramento dos 
instrumentos de gestão 
administrativa 

Desenhar e estruturar os processos das áreas 
de contratações e educacional alinhados à 
gestão 2017/2018. 

Informatização dos relatórios 
estatísticos 

Otimizar a elaboração de relatórios 
estatísticos e melhorar sua visualização pelos 
usuários. 

Portal da Transparência 

Desenvolver e implantar política de dados 
abertos e disponibilizar informações que 
atendam a Lei de Acesso à Informação e ao 
público em geral, com linguagem clara e 
acessível. 

Fonte: Anexo 1 da Portaria n. 50/PRES./2017. 
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5.2 GESTÃO DE PESSOAS 

O quadro de pessoal do Tribunal é composto de 1.288 (um mil duzentos e oitenta e oito) cargos 
efetivos, dos quais 931 (novecentos e trinta e um) estavam ocupados no final do primeiro trimestre, 
conforme demonstrado na Tabela 28. 

TABELA 28 - Quadros de pessoal dos serviços auxiliares da Secretaria do TCEMG 

Quadro de Cargos de Provimento Efetivo 

Código Cargo 
N. de 

Cargos 

N. de Cargos 
Ocupados 

Atualmente 
Vagas 

Vencimento Inicial 
(R$) 

TC-PG-01 Agente de Controle Externo 2 2 - 1.030,35 

TC-SG-01 Oficial de Controle Externo 350 285 65 4.487,07 

TC-SG-11 Técnico em Segurança do Trabalho 1 - 1 4.487,07 

TC-NS-14 Analista de Controle Externo 807 563 244 7.165,87 

TC-NS-09 Médico 9 4 5 7.165,87 

TC-NS-06 Redator de Acordão e Correspondência 8 2 6 7.165,87 

TC-NS-07 Taquígrafo-Redator 27 13 14 7.165,87 

TC-NS-08 Bibliotecário 10 7 3 7.165,87 

TC-NS-15 Psicólogo 3 - 3 7.165,87 

TC-NS-16 Assistente Social 3 - 3 7.165,87 

TC-NS-17 Arquivista 3 - 3 7.165,87 

TC-NS-18 Comunicador Social 6 - 6 7.165,87 

TC-NS-19 Dentista 4 - 4 7.165,87 

Subtotal 1.233 876 357 - 
 

Quadro Suplementar 

Código Cargo 
N. de 

Cargos 

N. de Cargos 
Ocupados 

Atualmente 
Vagas 

Vencimento Inicial 
(R$) 

TC-PG-05 Agente de Controle Externo - - - 1.030,35 

TC-SG-09 Oficial de Controle Externo 30 30 - 4.487,07 

TC-NS-10 Analista de Controle Externo 25 25 - 7.165,87 

Subtotal 55 55 - - 
 

Total 1.288 931 357 - 

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas. 

No período, houve 25 (vinte e cinco) vacâncias por aposentadoria, sendo 10 (dez) no cargo de 
Analista de Controle Externo, 10 (dez) no cargo de Oficial de Controle Externo, 4 (quatro) no cargo 
de Taquígrafo-Redator e 1 (uma) no cargo de Bibliotecário. 
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5.2.1 Desenvolvimento profissional e capacitação 

A quantidade de eventos de capacitação que contaram com a participação de servidores do TCEMG 
está demonstrada no Gráfico 14. 

GRÁFICO 14 - Eventos de capacitação que contaram com a participação de 
servidores do TCEMG 

 
Fonte: Escola de Contas e Capacitação “Professor Pedro Aleixo”. 

Cumpre destacar os eventos relacionados nas Tabelas 29 e 30. 

TABELA 29 - Eventos realizados pela Escola de Contas 

(continua) 

Eventos Participantes 

Curso de consultoria interna em gestão de pessoas | 29/01/2018 13 servidores 

Curso de consultoria interna em gestão de pessoas | 16 e 20/02/2018 16 servidores 

Palestra Contabilidade Descomplicada | 19/02/2018 43 servidores 

Gestão da Estratégia e Metodologia de Projetos | 19/02/2018 101 servidores 

Curso de Apresentação de Iluminação Pública | 22/02/2018 18 servidores 

Projeto de Gestão do Dimensionamento da Força de Trabalho e Mapeamento e Avaliação 
de Competências | 01/03/2018 

7 servidores 

Pesquisa de jurisprudência | 01/03/2018 20 servidores 

Curso Moodle | 03 a 22/03/2018 10 servidores 

Workshop interno da Coord. Contabilidade- alinhamento de práticas | 07/03/2018 11 servidores 

9 

7 

403 

18 

N. Servidores

Quantidade Eventos

Eventos realizados pela Escola de Contas Eventos apoiados/inscrição
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TABELA 29 - Eventos realizados pela Escola de Contas 
(conclusão) 

Eventos Participantes 

Capacitação da equipe do benefício do controle no FOCUS | 08/03/2018 3 servidores 

Contratação de serviços de iluminação pública na modalidade PPP | 08/03/2018 33 servidores 

Curso Pregão Eletrônico | 08 e 09/03/2018 18 servidores 

Curso de Microsoft Excel | 19 a 27/03/2018 18 servidores 

Treinamento de Consultores Internos | 09, 12, 16, 19 e 22/03/2018 13 servidores 

Curso Contabilidade para não Contadores | 20/02 a 27/03/2018 27 servidores 

Capacitação do Channel | 21/03/2018 15 servidores 

Treinamento Home Office | 21 e 22/03/2018 31 servidores 

Treinamento Na Ponta do Lápis | 27/03/2018 6 servidores 

Fonte: Escola de Contas e Capacitação “Professor Pedro Aleixo”. 

TABELA 30 - Eventos apoiados pela Escola de Contas 
(Inscrições realizadas para servidores do TCEMG) 

Eventos Participantes 

Curso de doutorado em ciências jurídicas - Universidade do Minho - Braga (Portugal) | 02 
a 31/01/2018 

1 servidor 

Conferência Municipal de Desenvolvimento Sustentável - Prefeitura Municipal de Paracatu 
- Paracatu (MG) | 28/02/2018 

1 servidor 

Simpósio de Inteligência Institucional - TCE-PI - Teresina (PI) | 25 a 28/02/2018 1 servidor 

II Congresso Internacional de Direito Comparado no Combate à Corrupção - Instituto Rui 
Barbosa - Coimbra (Portugal) | 19 a 23/02/2018 

1 servidor 

Governança Multinível e Políticas Descentralizada - Instituto Rui Barbosa e Tribunal de 
Contas da União - Brasília (DF) | 07 e 08/03/2018 

1 servidor 

Encontro Nacional do Ministério Público de Contas - Curitiba (PR) | 19 a 23/03/2018 3 servidores 

2018 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum - The Organisation for Economic Co-
operation and Development - Paris (França) | 25 a 29/03/2018 

1 servidor 

Fonte: Escola de Contas e Capacitação “Professor Pedro Aleixo”. 
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5.3 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

A Tabela 31 demonstra a distribuição do orçamento do TCEMG e a sua execução, por grupo de 
despesa, até março de 2018. 

TABELA 31 - Execução orçamentária 

Em R$ 1,00 

Discriminação 
Crédito 

Autorizado 
(A) 

Limite de Crédito 
Autorizado 

(B) 

Despesa 
Empenhada 

(C) 

Despesa 
Liquidada 

(D) 

Percentual de 
Execução 

(E) = (C / B) 

Pessoal e Encargos 
Sociais 

714.225.245,00 641.136.619,43 142.786.711,28 142.560.082,24 22,27% 

Outras Despesas 
Correntes 

92.589.904,00 69.335.788,77 21.379.794,21 10.847.720,27 30,84% 

Investimentos 5.621.983,00 5.621.983,00 1.281.292,00 2.292,00 22,79% 

Total 812.437.132,00 716.094.391,20 165.447.797,49 153.410.094,51 23,10% 

Fonte: Diretoria de Finanças. 
Observação: (A) = LOA n. 22.943/2018. (B) = Limite de Crédito com base na LC n. 156/2016 - IPCA 02/04/2018. 

5.4 CONTROLE INTERNO 

A Controladoria Interna, unidade vinculada à Presidência, integra o Sistema de Controle Interno do 
Tribunal de Contas e tem a função de efetivar a gestão do controle interno na instituição. 

Além da Controladoria Interna, integram o Sistema de Controle Interno as demais unidades 
pertencentes à estrutura organizacional do Tribunal de Contas. Todas as unidades deverão utilizar, 
em suas atividades e operações, o controle interno como ferramenta de trabalho, aplicada de forma 
prévia, concomitante e/ou subsequente para enfrentar os riscos e fornecer razoável segurança na 
consecução da missão constitucional do órgão. 

O art. 17 da Resolução n. 03/2017, estabelece as atribuições da Controladoria Interna: 

I - elaborar e submeter ao Presidente, até o final do primeiro trimestre de cada exercício, o seu 
plano anual de atividades; 

II - acompanhar e avaliar a utilização das ferramentas de controle interno por todas as unidades do 
Sistema de Controle Interno do Tribunal; 

III - estimular e orientar as unidades organizacionais quanto à transparência da gestão dos recursos 
públicos; 

IV - executar outras competências correlatas descritas em ato normativo próprio; 
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V - elaborar o relatório de controle interno que compõe a prestação de contas anual a ser 
encaminhada à Assembleia Legislativa pelo Presidente do Tribunal. 

A Controladoria Interna desenvolve suas ações dentro de um plano organizacional dinâmico, 
incluindo metodologias, procedimentos e medidas que proporcionem uma segurança razoável de 
que os objetivos e metas da Instituição sejam alcançados, observados os princípios da legalidade, 
legitimidade, eficácia, eficiência e economicidade, em cumprimento das obrigações de acountability 
e em consonância com as diretrizes estabelecidas pelas normas da International Organization of 
Supreme Audit Institutions – INTOSAI. 

As atividades da Controladoria Interna são desenvolvidas em consonância com as atribuições e 
competências estabelecidas na Resolução n. 07, de 12 de maio de 2010, e na Resolução n. 03, de 29 
de março de 2017, e buscam promover a participação integrada dos gestores de cada unidade com 
este setor, associada a um processo de mudança de cultura em relação à atuação do controle 
interno. Para isso, procuram favorecer a adoção de rotinas e a melhoria do autocontrole afetas a 
cada uma das unidades, contribuindo, dessa forma, para maior efetividade no alcance das metas 
definidas pelo Tribunal. 

5.4.1 Atividades desenvolvidas 

Em conformidade com o Plano Diretor e com o Plano Anual de Controle Interno, a Controladoria 
Interna do Tribunal de Contas realizou várias atividades no trimestre, das quais destacam-se as 
relacionadas na Tabela 32. 

TABELA 32 - Atividades desenvolvidas - Controladoria Interna 

Atividades 

Elaboração do Relatório de Controle Interno que integrou a Prestação de Contas do Tribunal, relativa ao exercício 
de 2017, para encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 74 da CR/88, 
arts. 73 e 74 da CE/89, art. 4º, inc. VIII, do RITCMG e art. 10 da IN n. 14/2011. 

Análise e assinatura do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2017. 

Projeto Estratégico 46 – Fortalecer o Sistema de Controle Interno: 

– Pesquisa sobre modelos de diagnósticos de controles internos. 

– Estudo e análise da metodologia adequada para escolha dos atributos a serem adotados para elaboração de 
questionário de avaliação de controles internos. 

Acompanhamento do lançamento dos programas do TCEMG no Sistema de Informações Gerenciais e de 
Planejamento – SIGPLAN, à luz do PPAG-LOA. 

Participação em workshop sobre Compliance promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte - PBH. 

Fonte: Controladoria Interna. 
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5.4.2 Comunicados emitidos 

Nos termos do art. 13 da Resolução n. 07/2010, os trabalhos realizados pela Unidade de Controle 
Interno em decorrência do exercício de suas atribuições serão apresentados mediante Comunicados 
de Orientação, Recomendação e Determinação, além dos Relatórios de Auditorias realizadas. 

No trimestre, foi emitido 1 (um) comunicado de orientação destinado à Coordenadoria de Licitações 
e Contratos, com cópia para a Diretoria de Administração e para a Superintendência de Gestão e 
Finanças, tendo como objeto “fazer constar, como boa prática de transparência ativa, quando da 
publicação no Diário Oficial de Contas (DOC), o motivo de alterações nas dotações orçamentárias 
de Extratos de Termos de Apostilas”. A orientação foi emitida em 09 de março de 2018, foi acolhida 
pela Coordenadoria e teve o índice de efetividade de 100% (cem por cento). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As informações anotadas neste relatório registram as deliberações do Tribunal Pleno e das Câmaras, 
as ações de controle externo realizadas, as ações de relacionamento com o público externo e as 
ações de gestão interna, como a capacitação de servidores e a execução orçamentária e financeira 
do referido período. 

As atividades desenvolvidas pretendem obter maior transparência, estímulo ao acompanhamento 
de políticas públicas e à melhoria de resultados, e, em consequência, melhor reconhecimento da 
sociedade. 

Em suma, cumpre ressaltar que as ações registradas, dentre outras, somente foram alcançadas 
devido à participação e contribuição de todos os servidores envolvidos no processo de execução. 
Isso demonstra o propósito e o empenho deste Tribunal em exercer o controle da gestão pública de 
forma cada vez mais eficiente, eficaz e efetiva, em benefício da sociedade. 





 

 

  



 

 

 


