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PORTARIA Nº 30/PRES./2016 
 

(Diário Oficial de Contas de 22.07.2016) – (Republicada no Diário Oficial de Contas de 29.07.2016) 
 

Dispõe sobre as datas-limite e atividades relativas ao 
encerramento do exercício financeiro e à apresentação 
e formalização da prestação de contas do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais, exercício de 2016. 

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, no uso das atribuições que lhes conferem o art. 19, inciso XXXIII, da Lei 
Complementar n. 102, de 17/01/2008, 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar federal n. 101, de 4 de maio de 
2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal, e da Lei federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de Direito 
Financeiro; 

CONSIDERANDO que, nos termos da Portaria n. 02/PRES./2016 estará suspenso o 
expediente neste Tribunal de Contas entre 20 de dezembro e 6 de janeiro de 2017; 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir que as diversas atividades inerentes ao 
encerramento do exercício financeiro e à formalização e apresentação da prestação de contas 
anual à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais se deem de forma articulada, 
integrada e coordenada, 

RESOLVE: 

Art. 1º As datas-limite e as atividades relativas ao encerramento do exercício financeiro e à 
apresentação e formalização da prestação de contas, do exercício de 2016, obedecerão ao 
disposto nesta Portaria e aos prazos que constam dos Anexos I e II. 

Art. 2º A partir da publicação desta Portaria, e até a data de entrega da prestação de contas 
anual junto à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, são consideradas urgentes 
e prioritárias as atividades vinculadas à gestão, à contabilidade, ao controle interno, à 
apuração orçamentária e ao inventário. 
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CAPÍTULO I 
Da Prestação de Contas do TCEMG 

Art. 3º Serão constituídas comissões necessárias à promoção: 

I – do inventário físico e financeiro dos valores em tesouraria e das obrigações constantes 
dos grupos Passivo Circulante e Não Circulante, incluindo os Atos Potenciais Passivos; 
II – do inventário físico e financeiro dos bens pertencentes ao Ativo Circulante estocados 
em almoxarifado e dos bens pertencentes ao acervo da biblioteca; 
III – do inventário físico e financeiro dos bens pertencentes ao Ativo Permanente em uso, 
cedidos e recebidos em cessão, inclusive imóveis; 
IV – da elaboração da Prestação de Contas. 

Art. 4º A Prestação de Contas será elaborada por servidores convocados pelo Presidente do 
Tribunal para compor Comissões de trabalho, observando a segregação de funções e o 
conhecimento técnico específico. 

§ 1º Os servidores convocados a integrar as comissões farão jus a compensação das horas 
positivas acumuladas nos termos do ato normativo específico. 
§ 2º As comissões deverão ser formalmente constituídas até o dia 05 de setembro de 2016. 

Art. 5º A Comissão referida no inciso IV do art. 3º deverá ser constituída por integrantes das 
seguintes unidades: 

I – Diretoria-Geral ou da Secretaria-Geral da Presidência; 
II – Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade; 
III – Diretoria de Administração; 
IV – Coordenadoria de Publicidade; 
V – Coordenadoria da Revista. 

Art. 6º Para fins de realização dos inventários previstos nos incisos II e III do art. 3º, a 
Diretoria de Administração e a Diretoria da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro 
Aleixo avisarão na intranet as datas para: 

I – o fechamento do almoxarifado e da biblioteca;  
II – as requisições de materiais de consumo; 
III – a movimentação de ativo permanente. 

Art. 7º O trabalho das Comissões será consignado em dois relatórios, contendo: 

I – a apuração dos saldos na data base de 30 de setembro de 2016; 
II – a posição final de 31 de dezembro de 2016, quando deverá ser expedido o certificado de 
conformidade. 

§ 1º As Comissões encaminharão os relatórios de que trata o caput deste artigo à 
Controladoria Interna, para fins de exame prévio, nos seguintes prazos: 
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I – até 14 de outubro de 2016, o relatório constante do inciso II do art. 3º com data base de 
30 de setembro de 2016, 
II – até 01 de novembro de 2016, os relatórios constantes dos incisos I e III do art. 3º, com 
data base em 30 de setembro de 2016; 
III – até 26 de janeiro de 2017, os relatórios com data base de 31 de dezembro de 2016. 

§ 2º As Comissões enviarão cópia dos relatórios com data base de 31 de dezembro de 2016 
para a Coordenadoria de Contabilidade, para ciência. 

Art. 8º A Controladoria Interna examinará os relatórios e os enviará para a respectiva 
Comissão para elaboração da prestação de contas, observando os seguintes prazos: 

I – até 11 de novembro de 2016, os relatórios com data base de 30 de setembro de 2016; 
II – até 07 de fevereiro de 2017, os relatórios com data base de 31 de dezembro de 2016. 

Art. 9º A Controladoria Interna enviará cópias dos relatórios das Comissões Inventariantes 
aos titulares das Diretorias competentes, para que sejam tomadas as providências cabíveis. 

Art. 10 Recebidas as cópias dos relatórios da Controladoria Interna, caberá ao titular das 
Diretorias enviar as informações necessárias para fins de ajuste à Coordenadoria de 
Contabilidade, quando aplicável, observando os seguintes prazos: 

I - até 28 de novembro de 2016, os relatórios com data base de 30 de setembro de 2016; 
II - até 08 de março de 2017, os relatórios com data base de 31 de dezembro de 2016. 

Art. 11. A data limite para o registro dos ajustes no SIAFI, referentes ao exercício de 2016, 
observará o disposto no Decreto Estadual de Encerramento do Exercício de 2016, 
publicado pelo Governo do Estado de Minas Gerais. 

Art. 12. Com o fim de instruir a prestação de contas do exercício de 2016, os titulares das 
Unidades Auxiliares do TCEMG enviarão à Comissão para elaboração da Prestação de 
Contas do TCEMG os seguintes documentos e relatórios de sua competência: 

I – Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional: o Relatório de Atos de 
Gestão até o dia 26/01/2017; 
II – Diretoria de Gestão de Pessoas: o rol de responsáveis e o relatório de despesas com 
pessoal até o dia 26/01/2017;  
III – Coordenadoria de Orçamento e Finanças: os relatórios sobre execução 
orçamentária/financeira e créditos adicionais até o dia 26/01/2017; 
IV – Coordenadoria de Contabilidade: os relatórios contábeis, balancetes de encerramento 
de exercício, demonstrativos e Notas Explicativas até o dia 03/02/2017. 

§ 1º A organização e apresentação dos documentos de que trata o caput deste artigo 
observarão os preceitos determinados pela Comissão de Elaboração da Prestação de Contas. 
§ 2º É parte integrante desta Portaria as recomendações elaboradas pela Controladoria 
Interna para as Comissões de Inventários, conforme consta no Anexo III . 

Art. 13. O processo de prestação de contas contemplará, ainda, as seguintes etapas e prazos: 
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I – revisão textual dos relatórios com data base em 30 de setembro de 2016 e envio para 
apreciação da Presidência, pela Comissão para elaboração da Prestação de Contas, até 24 de 
novembro de 2016; 
II – apreciação pela Presidência dos relatórios com data base em 30 de setembro de 2016 e 
envio para a Comissão para a elaboração da Prestação de Contas, até 12 de dezembro de 
2016; 
III – diagramação dos relatórios com data base em 30 de setembro de 2016 e envio para a 
Comissão para a elaboração da Prestação de Contas, pela Coordenadoria de Publicidade, até 
19 de dezembro de 2016; 
IV – revisão textual dos relatórios com data base em 31 de dezembro de 2016 e envio para 
apreciação da Presidência, pela Comissão para elaboração da Prestação de Contas, até 17 de 
fevereiro de 2017; 
V – apreciação pela Presidência dos relatórios com data base em 31 de dezembro de 2016 e 
envio para a Comissão para elaboração da Prestação de Contas, até 09 de março de 2017; 
VI – diagramação dos relatórios com data base em 31 de dezembro de 2016 e envio para a 
Comissão para a elaboração da Prestação de Contas, pela Coordenadoria de Publicidade, até 
16 de março de 2017; 
VII – revisão final das vias encadernadas da Prestação de Contas, pela Comissão para a 
elaboração da Prestação de Contas, até 21 de março de 2017; 
VIII - apresentação ao Tribunal Pleno da Prestação de Contas do TCEMG, exercício 2016, 
pela Presidência, até 22 de março de 2017. 

CAPÍTULO II 
Do encerramento do exercício 

Art. 14. A entrada de documentos fiscais, na Coordenadoria de Contabilidade, com 
incidência de retenções tributárias na fonte, tais como a Previdenciária, o IRRF ou o ISSQN, 
deverá ocorrer até o dia 13 de dezembro de 2016 para fins de registro da 
liquidação/retenções. 

Art. 15. A entrada de documentos fiscais na Coordenadoria de Contabilidade sem incidência 
de retenções deverá ocorrer até o dia 15 de dezembro de 2016 para fins de liquidação de 
despesas. 

§ 1º Os documentos que derem entrada após a data assinalada no caput deste artigo serão 
processados e pagos a partir de 9 de janeiro de 2017 ou da data em que o SIAFI estiver 
liberado para registros, conforme exposto no art. 11. 
§2º Eventuais encargos financeiros moratórios incidentes sobre o pagamento devido ao 
fornecedor ou no recolhimento dos tributos retidos serão de responsabilidade do servidor 
que lhe der causa em razão do descumprimento dos prazos previstos nos arts. 12 e 14 desta 
Portaria. 

Art. 16. Observando o princípio contábil da competência, caberá à: 
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I – Unidade executora: informar à Coordenadoria de Contabilidade, até 07/12/2016, os 
saldos de empenhos que poderão ser cancelados em virtude da não execução parcial ou total 
do objeto da contratação, de forma a evitar inscrição indevida de restos a pagar; 
II - Coordenadoria de Contabilidade: 

a) empenhar e reforçar empenhos relativos às despesas autorizadas pelo TCEMG que derem 
entrada na Coordenadoria de Contabilidade até o dia 16 de dezembro de 2016, desde que 
autorizados pelo Comitê instituído pela Portaria n. 23/PRES/2015; 
b) liquidar as despesas do exercício até o dia 16 de dezembro de 2016; 
c) apropriar as despesas com pessoal de competência do exercício corrente até o dia 19 de 
dezembro de 2016; 

III - aos responsáveis por recebimentos de diárias de viagem e adiantamentos financeiros: 
prestar as contas regulamentares até 12 de dezembro de 2016, com a devida restituição de 
valores ao TCEMG, quando aplicável; 
IV – Coordenadoria de Pessoal e Pagamento: enviar os relatórios pertinentes à Folha de 
Pagamento para a DOFC até o dia 14 de dezembro de 2016;  
V – Coordenadoria de Orçamento e Finanças efetuar os pagamentos e transferências até o 
dia 19/12/2016, com exceção das consignações e retenções relativas à folha de pagamento 
que serão processadas à época própria; 
VI – Coordenadoria de Contratos: publicar no Diário Oficial de Contas os extratos de 
instrumentos contratuais até o dia 19/12/2016; 
VII – Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio: enviar para a Coordenadoria de 
Contabilidade os relatórios de movimentação de bens móveis/depreciação e material de 
consumo estocados no Almoxarifado até o dia 16/12/2016; 
VIII – Coordenadoria de Transportes: enviar para a Coordenadoria de Contabilidade o 
relatório de movimentação de material de consumo (combustíveis) até o dia 16/12/2016; 

Art. 17. A perda dos prazos previstos nesta Portaria será submetida à Presidência para fins 
de apuração da responsabilidade funcional. 

Art. 18. Os prazos mencionados, relativos aos trabalhos para a elaboração da prestação de 
contas do TCEMG e para o encerramento do exercício, estão listados nos Anexos I e II 
desta Portaria. 

Art. 19. Os casos omissos ou duvidosos relativos à aplicação e interpretação desta Portaria 
serão submetidos ao Presidente do TCEMG, sempre que se julgar necessário. 

Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Belo Horizonte, ____ de julho de 2016. 
 
 
 

Sebastião Helvecio 
Conselheiro Presidente 

22
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ANEXO I 

PRAZOS PARA CONCLUSÃO DE ATIVIDADES DIRETAMENTE RELACIONADAS À 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DATA LIMITE ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

05/09/2016 Constituir as Comissões Inventariantes (art. 3º, 
§3º). Presidência 

14/10/2016 

Enviar os relatórios da Comissão para 
levantamento dos bens pertencentes ao Ativo 
Circulante e estocados em almoxarifado e dos bens 
pertencentes ao acervo da biblioteca, para a 
Controladoria Interna, data base em 30/09/2016. 

Presidente da Comissão 

01/11/2016 

Enviar os relatórios da Comissão para 
levantamento dos valores em tesouraria e 
obrigações constantes dos grupos Passivo 
Circulante e Não Circulante, incluindo os Atos 
Potenciais Passivos, para a Controladoria Interna, 
data base em 30/09/2016. 

Presidente da Comissão 

01/11/2016 

Enviar o relatório da Comissão para levantamento 
dos bens pertencentes ao Ativo Permanente em 
uso e cedidos e recebidos em cessão, inclusive 
imóveis, para a Controladoria Interna, data base em 
30/09/2016. 

Presidente da Comissão 

11/11/2016 
Enviar os Relatórios das Comissões, após análise, 
para a Comissão de Prestação de Contas, data-base 
em 30/09/2016. 

Coordenadora da 
Controladoria Interna 

11/11/2016 

Enviar cópia do relatório da Comissão para 
levantamento dos valores em tesouraria e 
obrigações constantes dos grupos Passivo 
Circulante e Não Circulante, incluindo os Atos 
Potenciais Passivos, para a Diretoria de Orçamento 
Finanças e Contabilidade , data base em 
30/09/2016, para que sejam tomadas as medidas 
cabíveis. 

Coordenadora da 
Controladoria Interna 

11/11/2016 

Enviar cópia do relatório da Comissão para 
levantamento dos bens pertencentes ao Ativo 
Circulante e estocados em almoxarifado, para a 
Diretoria de Administração, data base em 
30/09/2016 para que sejam tomadas as medidas 
cabíveis. 

Coordenadora da 
Controladoria Interna 

11/11/2016 

Enviar cópia do relatório da Comissão para 
levantamento dos bens pertencentes ao Ativo 
Permanente em uso e cedidos e recebidos em 
cessão, inclusive imóveis, para a Diretoria de 
Administração, data base em 30/09/2016 para que 
sejam tomadas as medidas cabíveis. 

Coordenadora da 
Controladoria Interna 

11/11/2016 

Enviar cópia do relatório da Comissão para 
levantamento dos bens pertencentes ao acervo da 
biblioteca, para a Diretoria da escola de Contas 
Prof. Pedro Aleixo, data base em 30/09/2016 para 
que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

Coordenadora da 
Controladoria Interna 
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24/11/2016 

Concluir a revisão linguística venácula dos 
Relatórios das Comissões com data-base 30/09/16 
e enviar para a Comissão da Prestação de Contas, 
que submeterá à apreciação da Presidência. 

Integrante da comissão para 
elaboração da prestação de 
contas 

28/11/2016 
Informar para a Coordenadoria de Contabilidade 
ajustes decorrentes dos inventários quando 
aplicável. 

Diretoria de Orçamento, 
Finanças e Contabilidade 

28/11/2016 
Informar para a Coordenadoria de Contabilidade 
ajustes decorrentes dos inventários quando 
aplicável. 

Diretoria de Administração 

28/11/2016 
Informar para a Coordenadoria de Contabilidade 
ajustes decorrentes dos inventários quando 
aplicável. 

Diretoria da Escola de 
Contas Prof. Pedro Aleixo 

12/12/2016 
Enviar os relatórios, após apreciação, para a 
Comissão para elaboração da Prestação de Contas 
que os submeterá para diagramação. 

Assessoria da Presidência 

19/12/2016 
Finalizar a diagramação e enviar para a Comissão 
para elaboração da Prestação de Contas para 
providências cabíveis. 

Coordenadoria de 
Publicidade 

26/01/2017 

Enviar o relatório da Comissão para levantamento 
dos bens pertencentes ao Ativo Circulante e 
estocados em almoxarifado e dos bens 
pertencentes ao acervo da biblioteca, para 
Controladoria Interna, com cópia para a 
Coordenadoria de Contabilidade, com data base em 
31/12/2016. 

Presidente da Comissão 

26/01/2017 

Enviar os relatórios da Comissão para 
levantamento dos valores em tesouraria e 
obrigações constantes dos grupos Passivo 
Circulante e Não Circulante, incluindo os Atos 
Potenciais Passivos, para Controladoria Interna, 
com cópia para a Coordenadoria de Contabilidade, 
com data base em 31/12/2016. 

Presidente da Comissão 

26/01/2017 

Enviar o relatório da Comissão para levantamento 
dos bens pertencentes ao Ativo Permanente em 
uso e cedidos e recebidos em cessão, inclusive 
imóveis, para Controladoria Interna, com cópia 
para a Coordenadoria de Contabilidade, com data 
base em 31/12/2016. 

Presidente da Comissão 

26/01/2017 
Enviar o relatório sobre a gestão para a Comissão 
para elaboração da Prestação de Contas, com cópia 
para a Controladoria Interna. 

Assessoria de Planejamento 
e Desenvolvimento 
Organizacional 

26/01/2017 

Enviar as informações pertinentes à Diretoria de 
Gestão de Pessoas para a Comissão para 
elaboração da Prestação de Contas, com cópia para 
a Controladoria Interna. 

Diretoria de Gestão de 
Pessoas 

26/01/2017 
Enviar os relatórios sobre execução orçamentária e 
créditos adicionais para a Comissão para 
elaboração da Prestação de Contas. 

Coordenadoria de 
Orçamento e Finanças 
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03/02/2017 
Enviar os relatórios contábeis e as Notas 
Explicativas às Demonstrações Contábeis para a 
Controladoria Interna. 

Coordenadoria de 
Contabilidade 

07/02/2017 Enviar os relatórios das Comissões, após análise, 
para a Comissão de Prestação de Contas. 

Coordenadora da 
Controladoria Interna 

07/02/2017 

Enviar cópia do relatório da Comissão para 
levantamento dos valores em tesouraria e 
obrigações constantes dos grupos Passivo 
Circulante e Não Circulante, incluindo os Atos 
Potenciais Passivos, para a Diretoria de 
Orçamento, Finanças e Contabilidade com data 
base em 31/12/2016 para que sejam tomadas as 
medidas cabíveis. 

Coordenadora da 
Controladoria Interna 

07/02/2017 

Enviar cópia do relatório da Comissão para 
levantamento dos bens pertencentes ao Ativo 
Circulante e estocados em almoxarifado, para a 
Diretoria de Administração, com data base em 
31/12/2016, para que sejam tomadas as medidas 
cabíveis. 

Coordenadora da 
Controladoria Interna 

07/02/2017 

Enviar cópia do relatório da Comissão para 
levantamento dos bens pertencentes ao Ativo 
Permanente em uso e cedidos e recebidos em 
cessão, inclusive imóveis, para a Diretoria de 
Administração, com data base em 31/12/2016, 
para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

Coordenadora da 
Controladoria Interna 

07/02/2017 

Enviar cópia do relatório da Comissão para 
levantamento dos bens pertencentes ao acervo da 
biblioteca, para a Diretoria da Escola de Contas 
Professor Pedro Aleixo, com data base em 
31/12/2016, para que sejam tomadas as medidas 
cabíveis. 

Coordenadora da 
Controladoria Interna 

10/02/2017 
Enviar o Relatório da Controladoria Interna sobre 
a Prestação de Contas para a Comissão para 
elaboração da Prestação de Contas. 

Coordenadora da 
Controladoria Interna 

17/02/2017 

Concluir a revisão textual dos Relatórios das 
Comissões com data-base 31/12/16 e enviar para a 
Comissão da Prestação de Contas, que submeterá à 
apreciação da Presidência. 

Integrante da comissão para 
elaboração da prestação de 
contas 

08/03/2017 
Informar para a Coordenadoria de Contabilidade 
ajustes decorrentes dos inventários, quando 
aplicável. 

Diretoria de Orçamento, 
Finanças e Contabilidade 

08/03/2017 
Informar para a Coordenadoria de Contabilidade 
ajustes decorrentes dos inventários, quando 
aplicável. 

Diretoria de Administração 

08/03/2017 
Informar para a Coordenadoria de Contabilidade 
ajustes decorrentes dos inventários, quando 
aplicável. 

Diretoria da Escola de 
Contas Prof. Pedro Aleixo 

09/03/2017 
Concluir a revisão e enviar a documentação 
recebida para a Comissão para elaboração da 
Prestação de Contas. 

Assessoria da Presidência 
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10/03/2017 Enviar toda a documentação para a Coordenadoria 
de Publicidade para diagramação final. 

Presidente da Comissão 
para a elaboração da 
prestação de contas 

16/03/2017 
Finalizar a diagramação e encaminhar para a 
Comissão para elaboração da Prestação de Contas 
para providências cabíveis. 

Coordenadoria de 
Publicidade 

17/03/2017 Enviar toda a documentação para a Coordenadoria 
de Compras providenciar a encadernação. 

Presidente da Comissão 
para a elaboração da 
prestação de contas 

21/03/2017 Conferir as vias encadernadas da Prestação de 
Contas e enviar ao Presidente. 

Comissão para a elaboração 
da prestação de contas 

22/03/2017 Apresenta a prestação de contas do TCEMG ao 
Tribunal Pleno. Presidente 

23/03/2017 Enviar a Prestação de Contas para a Assembleia 
Legislativa. Oficial Instrutivo 
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ANEXO II 

PRAZOS A SEREM OBSERVADOS PARA FINS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 

DATA LIMITE ATIVIDADE 
RESPONSÁVEL POR 

PROVIDENCIAR 
DOCUMENTAÇÃO 

07/12/2016 

Informar à Coordenadoria de Contabilidade 
sobre saldos de empenhos que poderão ser 
cancelados em virtude da não execução parcial 
ou total do objeto da contratação para evitar 
inscrição indevida em restos a pagar. 

Unidade executora 

12/12/2016 Enviar as Prestações de Contas de diárias de 
viagem e adiantamentos. 

Servidores que receberam 
diárias de viagem e 
adiantamentos 

13/12/2016 
Enviar documento fiscal para a Contabilidade 
com incidência de retenções tributárias na fonte 
tais como Previdenciária, IRRF ou ISSQN. 

Gestor do Contrato 

14/12/2016 Enviar relatórios referentes à folha de 
pagamento do TCEMG para processamento. 

Coordenadoria de Pessoal e 
Pagamento 

15/12/2016 Enviar documento fiscal para a Contabilidade, 
sem incidência de retenções tributárias na fonte. 

Gestor do Contrato ou 
responsável pelo recebimento 
da mercadoria ou serviço 

16/12/2016 Enviar EOF para fins de empenho/reforço. 
Unidade Executora e 
Coordenadoria de Orçamento e 
Finanças 

16/12/2016 Liquidar despesas. Coordenadoria de 
Contabilidade 

19/12/2016 
Enviar EOF e Publicar extrato de Termos 
Contratuais no DOC para fins de 
empenho/reforço. 

Coordenadoria de Contratos 

16/12/2016 
Enviar relatórios de movimentação de bens 
móveis, imóveis, almoxarifado e consumo de 
combustível para a Contabilidade. 

Coordenadoria de 
Almoxarifado e Patrimônio e 
Coordenadoria de Transportes 

19/12/2016 Efetuar pagamentos e transferências. Coordenadoria de Orçamento e 
Finanças 

19/12/2016 Apropriar despesas de pessoal. Coordenadoria de 
Contabilidade 

*09/01/2017 Processar documentos que deram entrada na 
Diretoria após 15/12/2016. 

Coordenadoria de 
Contabilidade 
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ANEXO III – PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS NA 
ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO 
TRIBUNAL DE CONTAS 

Estas recomendações visam estabelecer procedimentos padronizados a serem observados na 
elaboração da Prestação de Contas Anual do Tribunal, para encaminhamento à Assembleia 
Legislativa. 

Inclui procedimentos para a instituição das Comissões necessárias à realização do 
levantamento completo dos inventários físicos e financeiros dos valores em tesouraria, dos 
materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares, dos bens patrimoniais móveis e 
imóveis, das obrigações constantes dos grupos passivo circulante e não circulante e das 
contas de controle. 

1 ABRANGÊNCIA DOS INVENTÁRIOS 

Serão realizados levantamentos e inventários físicos e financeiros completos dos valores em 
tesouraria, dos materiais em almoxarifado, dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos 
ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objeto de registro no Ativo e das 
obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante, bem como das contas 
de controle.  

2 PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA A CONSTITUIÇÃO 
DAS COMISSÕES 

Deverão ser constituídas tantas Comissões quantas forem necessárias para promover o 
levantamento completo dos inventários e a elaboração da Prestação de Contas. O prazo de 
duração das comissões deve coincidir com o período da realização dos trabalhos. 

A Comissão formada para a Prestação de Contas é a responsável pela organização dos 
documentos e relatórios que comporão a Prestação de Contas. 

Deverão ser observados os seguintes requisitos para as Comissões constituídas a fim de 
promover os inventários: 

a) segregação de funções; 
b) conhecimento técnico específico; 
c) deverá ser evitada a recondução da totalidade dos membros que compuseram a 

Comissão no ano anterior, mas deverá ser mantido pelo menos um membro 
dessa Comissão. 

3 PROCEDIMENTOS PRÉVIOS  

O Presidente da Comissão de Prestação de Contas deverá enviar comunicação prévia a todas 
as Unidades envolvidas nos levantamentos informando: 
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 o período de duração dos inventários (data de início e término); 
 o caráter de urgência e prioridade das atividades a ele vinculadas; 
 a obrigatoriedade de fornecer as informações ou documentação relativa aos 

levantamentos. 

4  DO ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO FINAL PELAS COMISSÕES 

Os Presidentes das Comissões deverão enviar os relatórios com apuração prévia dos saldos 
com data-base prevista em Portaria e os relatórios conclusivos contendo os saldos finais com 
a posição em 31/12 ao titular da Controladoria Interna, observando os prazos estabelecidos. 

5  ROTEIRO PARA INVENTÁRIO DOS VALORES EM TESOURARIA 

5.1- 5.1  Procedimentos Prévios 

A Comissão Inventariante deverá: 

a) estabelecer cronograma de realização dos levantamentos, cientificando o 
responsável pela unidade; 

b) definir as competências e atribuições entre os membros da Comissão; 
c) estabelecer critérios para levantamento dos valores em Tesouraria visando a 

uniformidade de procedimentos entre os membros da Comissão; 
d) providenciar formulários ou impressos padronizados, se necessário; 
e) definir a metodologia a ser adotada. O levantamento deverá ser realizado a partir 

da identificação da totalidade dos valores em espécie e títulos representativos 
dos direitos, para posterior confronto com o saldo contábil, sendo incorreta a 
utilização do balancete contábil como meta do levantamento. 

5.2  Realização do Levantamento 

5.2.1  Do Levantamento:  

a) efetuar a contagem dos numerários existentes em Tesouraria1; 
b) identificar junto à unidade responsável a documentação representativa dos 

valores em Tesouraria, avaliando entre outros aspectos: 
 a legalidade do documento; 
 a validade do documento; 
 o valor do documento; 
 a adequação do documento à operação realizada; 
 a documentação indevidamente em custódia na Tesouraria; 

d) a correta classificação contábil dos valores em Tesouraria. 

                                                           
1 Considera-se Tesouraria a Coordenadoria de Orçamento e Finanças. 
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Toda a conferência de valores em Tesouraria deverá ser acompanhada pelo responsável da 
Unidade. 

5.2.2  Do Demonstrativo: 

O Demonstrativo deverá conter elementos suficientes à identificação individualizada dos 
valores em Tesouraria, como: 

a) montante de valores em espécie; 
b) documentos e títulos: 

 número; 
 espécie; 
 emitente; 
 valor; 
 data de validade; 

c) outros elementos julgados necessários. 

5.3  Dos Relatórios 

A partir do levantamento, deverá ser emitido relatório com apuração prévia dos saldos com 
data-base prevista em Portaria e, posteriormente, relatório conclusivo contendo os saldos 
finais com a posição em 31/12 contendo, no mínimo: 

a) data-base de realização do levantamento; 
b) relatórios que serviram de base para realização do levantamento; 
c) metodologia utilizada; 
d) relação dos componentes dos valores em Tesouraria, agrupados segundo as 

categorias patrimoniais constantes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 
- PCASP, com os respectivos valores; 

e) demonstrativo de: 
 saldo inventariado na data estabelecida em Portaria e 31/12; 
 saldo constante do balancete na data prevista na Portaria e 31/12; 
 diferenças apuradas; 

f) ocorrências e divergências detectadas; 
g) comprovação das informações prestadas nas notas explicativas dos 

demonstrativos anexando cópias dos referidos documentos; 
h) ajustes; 
i) conclusão. 
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6  ROTEIRO PARA LEVANTAMENTO DO PASSIVO CIRCULANTE E 
DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

6.1  Procedimentos Prévios 

6.1.1  Pela Comissão Inventariante: 

a) levantar previamente todos os documentos relativos à dívida, para o planejamento 
dos trabalhos; 

b) identificar junto à Contabilidade os dados relativos à composição da dívida 
registrada; 

c) estabelecer cronograma de realização dos levantamentos, cientificando os 
responsáveis pelas respectivas áreas; 

d) definir as competências e atribuições dos membros da Comissão; 
e) estabelecer critérios para levantamento das dívidas visando à uniformidade de 

procedimentos; 
f) definir a metodologia a ser adotada. 

6.1.2  Pelas Unidades Administrativas:  

a) organizar a documentação de suporte, representativa do passivo circulante e não 
circulante a fim de que esteja disponível no momento do levantamento, tais como: 
contratos; processos referentes ao empenhamento e liquidação da despesa, 
processos de precatórios, demandas ainda não atendidas (administrativas ou 
judiciais); 

b) estar em dia com todos os registros contábeis e com os controles dos processos 
representativos da dívida. 

6.2  REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO 

Identificar os processos ou documentos representativos dos passivos para promover a 
análise individualizada de cada caso. De posse das informações, a Comissão deverá certificar 
a adequação da composição da dívida analisando no mínimo: 

a) a documentação que originou eventuais passivos não registrados contabilmente; 
b) a regularidade dos passivos registrados contabilmente. 

O levantamento não deve partir do balancete contábil, mas de informações de outras fontes, 
de forma a evidenciar efetivamente os passivos existentes, para posterior confronto com o 
saldo contábil, sendo incorreta a utilização do balancete contábil como meta do 
levantamento. 
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6.2.1  Do Demonstrativo 

O demonstrativo deverá conter elementos suficientes à identificação individualizada dos 
passivos, tais como: 

a) credor; 
b) valor; 
c) número do empenho e liquidação, quando couber; 
d) instrumento representativo do passivo, a exemplo de contrato, quando couber; 
e) outros elementos julgados necessários. 

6.3  Dos Relatórios 

A partir do levantamento, deverá ser emitido relatório com apuração prévia dos saldos com 
data-base prevista em Portaria e posteriormente relatório conclusivo contendo os saldos 
finais com a posição em 31/12 contendo, no mínimo: 

a) data-base de realização do levantamento; 
b) relatórios que serviram de base para realização do levantamento; 
c) metodologia utilizada; 
d) relação dos componentes do passivo apurado, agrupados segundo as categorias 

patrimoniais constantes do Plano de Contas, com os respectivos valores; 
e) demonstrativo de: 

 saldo inventariado; 
 saldo constante do balancete com data-base prevista em Portaria e 31/12; 
 diferenças apuradas; 
 valor total do passivo circulante e do passivo não circulante;  
 ocorrências e divergências detectadas constando: 

- sugestão de procedimentos; 
- conclusão. 

7- ROTEIRO PARA INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

7.1  Procedimentos Prévios 

7.1.1  Pela Comissão Inventariante: 

a) identificar o inventário analítico de cada unidade e os elementos de escrituração 
sintética na Coordenadoria de Contabilidade, conforme disposto no art. 96 da 
Lei nº. 4.320/64;  

b) conhecer previamente o local e tipo de bens a serem inventariados para 
preparação da infraestrutura necessária; 

c) identificar junto a Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio: 
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 os termos de cessão de uso dos bens cedidos e recebidos pelo Tribunal; 
 os comprovantes de remessa de bens para manutenção/reparo fora do 

Tribunal. 
d) estabelecer cronograma de realização dos inventários, cientificando os 

responsáveis pelas unidades a serem inventariadas; 
e) definir as competências e atribuições dos membros da Comissão; 
f) estabelecer a forma de execução; 
g) estabelecer critérios para levantamento dos bens visando a uniformidade de 

procedimentos entre os membros da Comissão, como: 

 providenciar formulários ou impressos padronizados; 
 definir a metodologia a ser adotada no levantamento, a exemplo de: 

contagem e conferência (recontagem). O inventário deverá ser realizado a 
partir da identificação da totalidade dos bens existentes no Tribunal para 
posterior confronto com o saldo contábil, sendo incorreta a utilização do 
balancete contábil como meta do levantamento; 

 definir o estado de conservação do bem (bom, regular, precário); 
 identificar os bens inservíveis, obsoletos ou que não estejam em utilização 

nas unidades. 

7.1.2  Pelas Unidades Administrativas: 

a) instruir os servidores para que disponibilizem todos os bens permanentes para 
conferência pelos membros da Comissão, abrindo armários, arquivos, dentre 
outros; 

b) verificar se todos os documentos referentes às movimentações dos bens 
patrimoniais estão disponíveis, tais como: 

 os termos de cessão de uso dos bens cedidos e recebidos pelo Tribunal; 
 os comprovantes de remessa de bens para manutenção/reparo fora da Casa; 
 os comprovantes de movimentação física dos bens entre as unidades. 

7.2  Realização do Inventário 

7.2.1  Dos Bens Móveis: 

 realizar uma contagem e uma recontagem por pessoas distintas. Em caso de 
divergência proceder à nova contagem; 

 estabelecer o trajeto para que todas as unidades e bens sejam inventariados; 
 marcar os bens localizados em formulário próprio que conste, no mínimo: 

- número de patrimônio;  
- descrição sucinta do bem (inclusive marca e modelo); 
- estado de conservação. 
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 relacionar os bens encontrados sem a plaqueta/etiqueta de identificação do 
número de patrimônio, para posterior confrontação com a Unidade de 
Patrimônio;  

 conferir os bens existentes no Tribunal com os constantes no relatório da 
Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio registrando as diferenças 
verificadas; 

 anotar o estado de conservação dos bens, os que necessitam de manutenção, 
os que podem ser recolhidos por estarem sem utilidade e os passíveis de 
alienação ou de recolhimento; 

 confrontar os relatórios após o término da conferência de todo o 
patrimônio, apurando as divergências; 

 solicitar à Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio a relação de bens 
que estejam extraviados, submetidos a processo administrativo, com 
ocorrência policial, dentre outros; 

 confrontar com o inventário anterior para ajustes, se for o caso; 
 solicitar à Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio o valor financeiro 

do bem. 

7.2.2  Dos Bens Imóveis: 

 identificar a relação de bens imóveis; 
 anotar em formulário próprio que conste, no mínimo: 

- endereço completo; 
- descrição sucinta do bem indicando metragem e outros elementos que 
possibilitem a sua caracterização; 
- estado de conservação; 
- valor (segregando terrenos de edificações, para fins de depreciação). 

7.2.3  Do Demonstrativo: 

No inventário analítico, para perfeita caracterização do bem, figurarão: 

a) a descrição padronizada; 
b) o número patrimonial; 
c) o valor (preço de aquisição, custo de produção, valor arbitrado ou preço de 

avaliação); 
d) o estado (bom, regular, péssimo); 
e) outros elementos julgados necessários. 

7.2.4  Além dessas informações o inventário deverá conter a relação de bens: 

a) recebidos em “cessão de uso”; 
b) localizados sem placa/etiqueta de patrimônio; 
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c) localizados não constantes do controle patrimonial; 
d) não localizados e constantes do controle patrimonial; 
e) que se encontram em manutenção, quando couber. 

7.3  Dos Relatórios 

A partir do levantamento, deverá ser emitido relatório com apuração prévia dos saldos com 
data-base prevista em Portaria e posteriormente relatório conclusivo contendo os saldos 
finais com a posição em 31/12 contendo, no mínimo: 

a) data-base de realização do inventário; 
b) relatórios que serviram de base para realização do inventário; 
c) metodologia utilizada; 
d) relação de bens inventariados, agrupados segundo as categorias patrimoniais 

constantes do Plano de Contas, detalhada conforme a classificação orçamentária; 
e) demonstrativo de: 

 saldo inventariado; 
 saldo constante do balancete com data-base prevista em Portaria e 31/12; 
 diferenças apuradas; 
 quantidade inventariada; 
 valor; 

f) bens cedidos e recebidos em “cessão de uso”; 
g) divergências detectadas: 

 bens que constavam no relatório da carga patrimonial e não identificados 
pela Comissão; 

h) relatar as divergências apuradas e informações relevantes em notas explicativas. 
Comprovar as informações prestadas anexando cópias dos referidos 
documentos; 

i) outras informações julgadas necessárias; 
j) sugestão de providências para regularização; 
k) conclusão. 

8  ROTEIRO PARA INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO 

8. 1  Procedimentos Prévios 

8.1.1  Pela Comissão Inventariante: 

a) conhecer previamente o local e tipo de bens a serem inventariados para 
preparação da infraestrutura necessária; 

b) identificar junto à Unidade de Almoxarifado os dados e relatórios de controle 
existentes; 
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c) estabelecer cronograma de realização do inventário, cientificando o responsável 
pela Unidade a ser inventariada; 

d) definir as competências e atribuições dos membros da Comissão; 
e) estabelecer critérios para levantamento dos materiais visando a uniformidade de 

procedimentos entre os membros da Comissão, como: 

 providenciar formulários ou impressos padronizados; 
 definir a metodologia a ser adotada no levantamento, a exemplo de: 

contagem e conferência (recontagem). O inventário deverá ser realizado a 
partir da identificação da totalidade dos materiais estocados no 
Almoxarifado para posterior confronto com o saldo contábil, sendo 
incorreta a utilização do balancete contábil como referência para o 
levantamento; 

 identificar os bens inservíveis, obsoletos ou que não estejam em utilização 
nas unidades. 

8.1.2  Pela Unidade Administrativa - Almoxarifado: 

a) estar em dia com todos os lançamentos de entradas e saídas de estoque; 
b) regularizar eventuais pendências de entrada e saída de materiais; 
c) organizar os materiais de forma a facilitar as contagens, observando que os itens 

da mesma natureza devem ser agrupados em um mesmo local. 

8.2  Realização do Inventário 

a) designar uma equipe para contagem e outra para recontagem. Em caso de divergência 
proceder à nova contagem; 

b) estabelecer o trajeto para que todos os itens sejam inventariados; 
c) confrontar o levantamento realizado com o inventário anterior, para detectar 

divergências ou ajustes necessários; 
d) conferir com as quantidades lançadas no relatório emitido pelo Almoxarifado e 

registrar as diferenças verificadas, se for o caso; 
e) anotar o estado de conservação dos materiais, validade, local de armazenamento, etc., 
f) apontar os materiais considerados inservíveis, e os passíveis de alienação. 

8.3  Dos Relatórios 

A partir do levantamento, deverá ser emitido relatório com apuração prévia dos saldos com 
data-base prevista em Portaria e posteriormente relatório conclusivo contendo os saldos 
finais com a posição em 31/12 e, no mínimo: 

a) data-base de realização do inventário; 
b) relatórios que serviram de base para realização do inventário; 
c) metodologia utilizada; 
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d) demonstrativo de: 

 saldo inventariado; 
 saldo constante do balancete com data-base prevista em Portaria e 31/12; 
 diferenças apuradas; 
 quantidade inventariada; 
 valor unitário; 

e) relatar as divergências apuradas e informações relevantes em notas explicativas. 
Comprovar as informações prestadas anexando cópias dos referidos documentos; 

f) sugestão de procedimentos; 
g) conclusão. 

9  CONCLUSÃO 

Todas as Comissões devem observar que o relatório de 31/12 tem que apresentar, em item 
específico, as providências tomadas a respeito de divergências apuradas no inventário 
realizado em primeira fase pela Comissão. 

Estas recomendações devem ser atendidas pelas Comissões em conformidade com o 
estabelecido na Portaria, para assegurar a fidedignidade do trabalho procedido. 
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PORTARIA Nº 33/PRES./16 
Institui Comissão para elaboração da prestação de 
contas anual referente ao exercício de 2016. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do art. 19 da Lei Complementar Estadual n. 
102, de 17 de janeiro de 2008, 

RESOLVE:  

Art. 1º Instituir, no período de 11/08/2016 a 31/03/2017 a “Comissão para Elaboração da 
Prestação de Contas Anual – exercício de 2016”, composta pelos seguintes membros: 

I – Letícia Rezende Paiva, TC-2731-3, Presidente; 
II – Cláudia Pires de Andrade, TC-1532-3; 
III – Deise de Fátima G. B. M. Guimarães, TC-1260-0; 
IV – Flávia de Araújo Silva, TC-2910-3; 
V – Jesus Araújo Vieira, TC 2322-9; 
VI – Lívia Maria Barbosa Salgado, TC-2830-1; 
VII – Maria Cristina Moura, TC-1090-9;  
VIII – Maria do Carmo de Carvalho Martins Silveira, TC-792-7; 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2016. 
 
 
 
 
 
 

Sebastião Helvecio 
Presidente 

 
 
 

 
 
 
 
 
Fonte: publicada no DOC em 22/08/2016 
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PORTARIA Nº 36/PRES./16* 
Institui Comissão do inventário físico e financeiro dos 
bens pertencentes ao ativo circulante estocados em 
almoxarifado e dos bens pertencentes ao acervo da 
biblioteca do Tribunal de Contas, referente ao 
exercício de 2016. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do art. 19 da Lei Complementar Estadual n. 
102, de 17 de janeiro de 2008, 

RESOLVE:  

Art. 1º Instituir a Comissão do inventário físico e financeiro dos bens pertencentes ao ativo 
circulante estocados em almoxarifado e dos bens pertencentes ao acervo da biblioteca, 
referente ao exercício de 2016. 

Art. 2º A Comissão de que trata esta Portaria será composta pelos seguintes membros: 

I – Misael Rodrigues de Santana, TC-5119-2 – Presidente; 
II – Cecília de Macedo Tostes, TC-1890-0; 
III – Maria Alice Marota Crispin, TC-5410-8; 
IV – Maria das Graças Silva Rosário, TC-1249-9; 
V – Priscila Fernandes Poletto, TC-2983-9; 
VI – Martha Portugal Torres Tavares, TC-1737-7; 
VII – Rafael Lage Faria, TC-2748-8; 
VIII – Vanda Elizabeth Vidal Fonseca, TC-1632-0. 

Art. 3º A comissão funcionará nos períodos de 30/09/16 a 14/10/2016 e de 09/01/2017 a 
26/01/2017. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Belo Horizonte, 5 de setembro de 2016. 
 
 
 
 

Sebastião Helvecio 
Presidente 

 
 
 
 
*Republicada em retificação à publicação no D.O.C. de 12/09/2016 
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PORTARIA Nº 37/PRES./16 
Institui Comissão do inventário físico e financeiro dos 
valores em tesouraria e das obrigações constantes dos 
passivo circulante e não circulante, incluindo os atos 
potenciais passivos do Tribunal de Contas, referente 
ao exercício de 2016.  

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do art. 19 da Lei Complementar Estadual n. 
102, de 17 de janeiro de 2008, 

RESOLVE:  

Art. 1º Instituir Comissão do inventário físico e financeiro dos valores em tesouraria e das 
obrigações constantes dos passivo circulante e não circulante, incluindo os atos potenciais 
passivos do Tribunal de Contas, referente ao exercício de 2016. 

Art. 2º A Comissão de que trata esta Portaria será composta pelos seguintes membros: 

I – Patrícia Silva Cortez, TC-1826-8, Presidente; 

II – Maria Elisabeth Pires Pimenta e Santos, TC-1004-6; 

III – Maria Lúcia Alves, TC-5437-0; 

IV – Rosa Angélica Diniz Abreu, TC-2106-4; 

V – Sandra Bezerra Gomes, TC-978-1. 

Art. 3º A comissão funcionará nos períodos de 30/09/16 a 01/11/2016 e de 09/01/2017 a 
26/01/2017. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Belo Horizonte, 5 de setembro de 2016. 
 
 
 
 
 
 

Sebastião Helvecio 
Presidente 

 
 
 
 

Fonte: publicada no DOC em 12/09/2016 
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PORTARIA Nº 38/PRES./16 
Institui Comissão do inventário físico e financeiro dos 
bens pertencentes ao ativo permanente do Tribunal 
de Contas, referente ao exercício de 2016. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do art. 19 da Lei Complementar Estadual n. 
102, de 17 de janeiro de 2008, 

RESOLVE:  

Art. 1º Instituir a Comissão do inventário físico e financeiro dos bens pertencentes ao ativo 
permanente em uso, cedidos e recebidos em cessão, inclusive imóveis, do Tribunal, referente 
ao exercício de 2016. 

Art. 2º A comissão de que trata esta Portaria será composta pelos seguintes membros: 

I – Ana Maria Cascimiro Nicolau do Carmo, TC-1741-5 – Presidente; 
II – Lilla Maria Lobato Ferreira Chacon, TC-1872-1; 
III – Ana Maria Martins da Silva, TC-1649-4; 
IV – Carlos Eduardo Batista de Souza, TC-1319-3; 
V – Carlos Henrique Luz de Melo, TC-5419-1; 
VI – Cássio Tadeu de Melo, TC-1589-7; 
VII – Lucas Ferreira Sales, TC-2746-1; 
VIII – Maria da Conceição Santos Dias, TC-5411-6; 
IX – Roberto Agnaldo Teixeira, TC-2041-6; 
X – Sandro Torres de Paula, TC-2769-1; 
XI – Tânia Regina da Cruz, TC-638-3. 

Art. 3º A comissão contará, ainda, com uma equipe de apoio formada por colaboradores que 
serão indicados, previamente, pelos responsáveis dos setores a serem inventariados. 

Art. 4º A comissão funcionará nos períodos de 30/09/16 a 01/11/2016 e de 09/01/2017 a 
26/01/2017. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Belo Horizonte, 9 de setembro de 2016. 

 
Sebastião Helvecio 

Presidente 
 

Fonte: publicada no DOC em 14/09/2016. 
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PORTARIA Nº 45/PRES./16 
 

Altera Portaria n. 37/PRES./16. 
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do art. 19 da Lei Complementar Estadual n. 
102, de 17 de janeiro de 2008,  

RESOLVE:  

Art. 1º Excluir a servidora Maria Lúcia Alves, TC 5437-0, da “Comissão do inventário físico 
e financeiro dos valores em tesouraria e das obrigações constantes dos passivos circulante e 
não circulante, incluindo os atos potenciais passivos do Tribunal de Contas, referente ao 
exercício de 2016.”, instituída pela Portaria nº 37/PRES./16, publicada no “Diário Oficial 
de Contas” de 12/09/2016.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Publique-se. Cumpra-se.  

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2016.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Sebastião Helvecio 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fonte: publicada no DOC em 14/10/2016. 
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PORTARIA Nº 51/PRES./16 

Altera a Portaria nº 33/PRES./16. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do art. 19 da Lei Complementar Estadual n. 
102, de 17 de janeiro de 2008,  

RESOLVE: Art. 1º O inciso VII do art. 1º da Portaria n. 33/PRES./2016 passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

“art 1°...................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

VII – Joana D’Arc Chamon – TC-1212-0;”  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Publique-se. Cumpra-se.  

 

 

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

Sebastião Helvecio 
Presidente 

 
 

 

Fonte: Publicado no DOC em 01/02/2017. 
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ROL DOS RESPONSÁVEIS POR DINHEIRO, BENS E 
VALORES PÚBLICOS EXERCÍCIO: 2016 
 
 

Setor Responsável/ 
Matrícula CPF Cargo/Função 

Gratificada 

Período de 
Responsabilidade 

n. do Ato/Publicação 

Presidência do 
Tribunal de 
Contas 

Sebastião 
Helvecio Ramos 

de Castro 
TC-2865-4 

009.801.296-72 Conselheiro-
Presidente 

01/01/16 a 31/12/16 
Data da Eleição: Sessão 
de 10/12/2014 (Ata 
Publicada no DOC de 
03/02/2015) 
Data da Posse: 09/02/2015 

Coordenadoria 
de 
Almoxarifado e 
Patrimônio 

César Getúlio 
Soares Pereira 

TC-5305-5 
349.412.156-72 FG-3 

01/01/16 a 31/12/16 
Ato/Pres n. 140/15 
Publicado no DOC de 
10/02/15 

Superintendênci
a de Controle 
Externo 

Cláudia Costa de 
Araújo Fusco 

TC-2708-9 
049.952.026-25 FG-2 

01/01/16 a 31/12/16 
Ato/Pres n. 91/15 
Publicado no DOC de 
10/02/15 

Diretoria de 
Administração 

Valquíria de 
Sousa Pinheiro 

Baia 
TC-1113-1 

514.060.396-91 FG-2 

01/01/16 a 31/12/16 
Ato/Pres n. 134/15 
Publicado no DOC de 
10/02/15 

Diretoria de 
Tecnologia da 
Informação 

Cristiana Siqueira 
Veloso de 

Andrade TC- 
2640-6 

028.170.186-56 
Diretor de 

Tecnologia da 
Informação 

01/01/16 a 31/12/16 
Ato/Pres n. 241/15 
Publicado no DOC de 
27/02/15 

Diretoria de 
Comunicação 

Lúcio Braga 
Guimarães 
TC- 2928-6 

141.369.966-91 Diretor de 
Comunicação 

01/01/16 a 31/12/16 
Ato/Pres n. 130/15 
Publicado no DOC de 
10/02/15 

Diretoria da 
Escola de 
Contas e 
Capacitação 
Professor Pedro 
Aleixo 

Natália Raquel 
Ribeiro Araújo 

TC-2639-2 
040.126.286-31 

Diretor da 
Escola de 
Contas e 

Capacitação 

01/01/16 a 31/12/16 
Ato/Pres n. 148/15 
Publicado no DOC de 
10/02/15 
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Setor Responsável/ 
Matrícula CPF Cargo/Função 

Gratificada 

Período de 
Responsabilidade 

N. do Ato/Publicação 

Coordenadoria 
de Orçamento e 
Finanças 

Maria de Fátima 
Garcia Cunha 

TC-5402-7 
236.227.506-00 FG-3 

01/01/16 a 31/12/16 
Ato/Pres n. 128/2015 
Publicado no DOC de 
10/02/15 

Diretoria de 
Orçamento, 
Finanças e 
Contabilidade 

Eduardo 
Rodrigues 

Chaves 
TC-1891-8 

727.328.816-00 FG-2 

01/01/16 a 31/12/16 
Ato/Pres n. 127/15 
Publicado no DOC de 
10/02/15 

Fonte: Pastas funcionais, Publicações no DOC, Atas das Sessões. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tatiane Domingos de Castro 
Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Joelma Conceição Zeferino de Oliveira 
Diretora de Gestão de Pessoas 
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RELATÓRIO SOBRE A GESTÃO - EXERCÍCIO DE 2016 

INTRODUÇÃO 

Este Relatório sobre a Gestão integra a Prestação de Contas do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais, exercício de 2016, apresentada à Assembleia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais em cumprimento ao disposto no inciso VIII do art. 4º da Lei Complementar 
n. 102, de 17 de janeiro de 2008, e registra a síntese dos resultados das ações empreendidas 
pelo Tribunal no esforço de melhor cumprir suas competências constitucionais e legais como 
órgão de controle externo. 

O Relatório foi elaborado de acordo com as disposições constantes no inciso II do art. 8º da 
Instrução Normativa n. 14 desta Corte de Contas, de 14 de dezembro de 2011. 

COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 

O Brasil possui 34 Tribunais de Contas – o da União, os dos Estados e os dos Municípios, 
instituídos com o objetivo de fiscalizar as contas públicas. 

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – 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, que ampliou os poderes e o âmbito de fiscalização. Suas competências 
também estão previstas na Lei Complementar 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 gerem 
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. 

Dessarte, há competência do Tribunal para julgar as contas do Poder Legislativo, do Poder 
Judiciário, do Ministério Público, entre outros órgãos. 
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Se as contas não forem prestadas no prazo legal, o Tribunal deve promover a Tomada de 
Contas. 

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. 

d) Auditorias e Inspeções (art. 76, VII, CE/89): 

As auditorias e inspeções realizadas pelos Tribunais de Contas podem ser desencadeadas de 
ofício ou por provocação do Poder Legislativo e abranger todas as entidades públicas ou 
privadas que usem dinheiro, bens e valores públicos. 

e) Parecer sobre Empréstimos e Operações de Crédito (art. 76, VIII, CE/89): 

O Tribunal, quando solicitado pela Assembleia Legislativa, emite parecer sobre empréstimo 
ou operação de crédito que o Estado realiza 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 seus 
questionamentos sobre matérias de competência do Tribunal, 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 Tribunal 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 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 TCEMG 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. 
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i) Prestação de informações ao Legislativo (art. 76, XII, CE/89): 

O Tribunal 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. 

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 pela Corte de Contas. 

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

Compete ao Tribunal 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. 

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

O TCEMG desempenha um papel relevante como órgão de controle externo da gestão dos 
recursos públicos estaduais e municipais. A cada dia, procura aperfeiçoar o exercício de 
fiscalização previsto na Constituição Federal e na Estadual, buscando a eficiência e a eficácia 
do controle, com a implementação de novas políticas e ações necessárias ao cumprimento 
de sua missão institucional, em consonância às crescentes demandas da sociedade pela 
excelência da gestão, seja pela qualidade na prestação de serviços governamentais, seja pela 
transparência no uso dos recursos públicos. 

Nesse contexto, o Tribunal de Contas de Minas aprovou, em 2015, o seu terceiro Plano 
Estratégico, com vigência de 2015 a 2019, o que tem sido decisivo para alavancar as melhorias 
alcançadas ao longo dos últimos anos.  

Em 2004, com a finalidade de indicar os objetivos e as diretrizes estratégicas, visando a 
melhoria contínua do desempenho institucional e a modernização administrativa, o Tribunal 
aprovou seu Primeiro Plano Estratégico, para vigorar no período de 2004 a 2008; a aprovação 
do segundo Plano Estratégico, que vigorou no período de 2010 a 2014, permitiu consolidar 
definitivamente a cultura da gestão estratégica na Casa. 

Desde então, os benefícios são visíveis e indicam grande transformação quanto ao 
funcionamento e à atuação do Tribunal de Contas. 
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PLANO ESTRATÉGICO 2015-2019 

O Plano Estratégico vigente, a exemplo do anterior, foi elaborado com base na metodologia 
do Balanced Scorecard – BSC –, ferramenta de modelagem, mensuração e gerenciamento que 
apoia os processos de formulação e gestão estratégica. O BSC proporciona uma visão 
sistêmica das principais decisões que irão direcionar a evolução da organização, como 
também permite a descrição e a comunicação da estratégia de maneira compreensível. 

Por meio de workshops e de diversas reuniões com as áreas envolvidas, foram definidas 
iniciativas estratégicas, desdobradas em Programas, Projetos e Planos de Ação. As iniciativas 
contêm, entre outras, ações voltadas para implantar a governança de pessoas, fomentar o 
controle social, garantir a qualidade do controle e da fiscalização e aprimorar a gestão dos 
recursos públicos. 

DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO 

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. 

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. 

O Mapa Estratégico do Tribunal, transcrito a seguir, permite, de forma simples e clara, uma 
visão abrangente da organização, das iniciativas estratégicas, bem como da missão, da visão 
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e dos valores, demonstrando a atuação coordenada e integrada dos diversos níveis 
organizacionais. 

DIRECIONAMENTO INSTITUCIONAL 

Tendo como parâmetros os princípios da governança pública e a ampliação do foco na 
fiscalização integrada, a administração 2015-2016 do Tribunal destaca a importância da 
aplicação da Inteligência ao Controle Externo para dar utilidade ao grande volume de dados 
e informações recebidos de seus jurisdicionados – que os enviam por força de determinação 
legal e constitucional − e também àqueles disponibilizados por entidades parceiras. Ressalta-
se que os Tribunais de Contas brasileiros detêm, hoje, os mais detalhados e confiáveis bancos 
de dados sobre orçamentos públicos.  

O que se inaugurou no Tribunal de Contas mineiro foi o aproveitamento de tais dados e 
informações para a produção de conhecimento, por meio de metodologias, ferramentas e 
soluções de tecnologia da informação, acompanhamento e detecção de tendências, com o 
objetivo de subsidiar a definição de diretrizes e estratégias na atuação do controle externo, 
nos seguintes eixos: fiscalização assertiva, consistente e contemporânea em relação ao ato 
fiscalizado; avaliação de resultados de políticas públicas; ações de transparência; ações 
preventivas e de orientação.  

Alinhada ao 3º Plano Estratégico, a administração 2015-2016 do Tribunal aprimorou a 
Política Suricato de Fiscalização Integrada e, em 2016, priorizou diversas ações – destacando-
se a construção da Central Suricato de Fiscalização Integrada, Inteligência e Inovação, cuja 
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moderna edificação integra pessoas e processos de trabalho em ambiente único com 
tecnologias de ponta e cuja Sala de Situação é inédita no ambiente de Controle Externo do 
país; a aplicação e apuração, pelo segundo ano consecutivo, do Índice de Efetividade da 
Gestão Municipal  – IEGM e o desenvolvimento do Projeto IEGE, que é a aplicação de 
indicadores de avaliação da gestão pública estadual –, todas voltadas para subsidiar o 
exercício da atividade finalística, o controle externo, contribuindo para ampliar, cada vez 
mais, sua efetividade. 

O fortalecimento da atividade fiscalizatória é fator absolutamente fundamental para o alcance 
dos resultados desejados. 

METAS PPAG 2016 

O Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – é o instrumento legal que normatiza 
o planejamento de médio prazo da esfera pública, reunindo todos os programas de governo 
a serem executados no período de 4 (quatro) anos. De forma regionalizada, estabelece as 
diretrizes, objetivos, programas, ações e metas a serem atingidos, bem como os recursos 
necessários para sua implementação. 

Para o exercício de 2016, foram definidas e monitoradas 2 (duas) ações, relativas a 2 (dois) 
programas finalísticos do TCEMG, constantes do PPAG, como demonstrado a seguir: 

TABELA 1 - Metas dos Indicadores dos Programas do PPAG 

Programa 746: Controle Externo da Gestão dos Recursos Públicos 

Indicador do Programa Meta Valor 
Medido 

Índice de deliberação de processos de atos de pessoal que foram 
autuados entre 1º de janeiro do ano anterior a 31 de dezembro do 
ano corrente. 

70% 88,40% 

Índice de deliberação de processos das demais naturezas que foram 
autuados entre 1º de janeiro do ano anterior a 31 de dezembro do 
ano corrente. 

70% 70,80% 

Índice de cumprimento do plano anual de fiscalização. 100% 112,22% 
 

Programa 760: Capacitação e Orientação na Gestão dos Recursos Públicos 

Indicador do Programa Meta Valor 
Medido 

Índice de municípios do Estado de Minas Gerais abrangidos pelas 
ações de capacitação realizadas a partir de diagnósticos do Tribunal. 85% 86% 

Média de horas de capacitação dos Analistas de Controle Externo 
que exerçam atividade de fiscalização. 40 Horas 37h28min 

Estudos e pesquisas formalizados 3 Estudos/ 
Pesquisas 

3 Estudos/ 
Pesquisas 

Fonte: Relatórios Estatísticos da Corregedoria, SGAP e Escola de Contas e Capacitação “Professor Pedro Aleixo”. 
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Análise do cumprimento do indicador “Índice de cumprimento do plano anual de 
fiscalização”, do Programa 746 - Controle Externo da Gestão dos Recursos Públicos 

O Plano Anual de Fiscalização – PAF – consiste em instrumento de planejamento de curto 
prazo previsto no Regimento Interno para as ações de controle externo do Tribunal. 

Observados os critérios de materialidade, relevância, risco e oportunidade, e após amplo 
debate pelas unidades técnicas do Tribunal, o PAF é consolidado e submetido ao Conselheiro 
Presidente para que possa ser aprovado e dado cumprimento, nos termos do art. 19, XXX, 
da Lei Complementar n. 102/2008, Lei Orgânica do Tribunal, e do art. 283 c/c art. 41, 
XXXI, do Regimento Interno do Tribunal. 

O PAF 2016 foi elaborado considerando as seguintes diretrizes: ações assertivas; qualidade 
e tempestividade; ações objetivas e relevantes; participação nas fiscalizações coordenadas 
direcionadas pelo Instituto Rui Barbosa – IRB – e do Projeto da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE. 

Das 360 ações inicialmente propostas no PAF 2016, foram realizadas 404 ações, dentre ações 
ordinárias, auditorias e inspeções solicitadas por Conselheiros, Conselheiros Substitutos e 
membros do Ministério Público de Contas, independentemente de previsão no plano (art. 
285, RITCEMG). Assim, verifica-se o desempenho satisfatório, com a execução de 112,22%. 

Análise do cumprimento do indicador “Média de horas de capacitação dos Analistas 
de Controle Externo que exerçam atividade de fiscalização”, do Programa 760 - 
Capacitação e Orientação na Gestão dos Recursos Públicos 

A capacitação dos analistas que realizam auditorias é atividade indispensável para que haja 
controle eficiente e efetivo, atento aos novos ciclos de formulação e realização de políticas 
públicas. 

Conforme descrito no art. 282, I, da Resolução n. 102/2008, Regimento Interno do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais, considera-se auditoria o procedimento de fiscalização 
com a finalidade de 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; avaliar as operações, atividades, 
sistemas de gerenciamento e controle interno; 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. 

Esse amplo espectro de possibilidades faz com que as atividades de planejamento e execução 
de auditorias sejam bastante complexas, exigindo adequado estudo e preparação. Assim, 
baseados nas Normas de Auditoria Governamental aplicáveis ao Controle Externo brasileiro 
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– NAG1 – e nas Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores – ISSAI – 
da International Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI – foi estabelecida, 
como meta para o exercício de 2016, a realização de 40 horas anuais de capacitação dos 
analistas de controle externo que exercem atividade de fiscalização. 

Embora o número pareça baixo, já que o padrão internacional é 80 horas/ano, foi necessário 
adequá-lo ao momento de mudanças vivido pelo Tribunal, em que os sistemas 
informatizados estão sendo alterados e os fluxos de trabalho estão em processo de 
redesenho. Das 40 horas previstas, obteve-se 37h28min. 

Considerando a conclusão dos sistemas e dos treinamentos prevista para o exercício de 2017, 
após adequação dos métodos de trabalho, será feita capacitação e atualização dos analistas 
para o uso das novas ferramentas de trabalho. 

Dentro desse programa de capacitação, a adesão aos padrões internacionais (no mínimo 80 
horas/ano) está prevista para ser alcançada paulatinamente até 2019, conforme descrito no 
PPAG 2016-2019. 

TABELA 2 - Metas das Ações dos Programas do PPAG 

Programa 746: Controle Externo da Gestão dos Recursos Públicos 
Ação 4445: Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos 

Meta Física Valores Medidos Percentual de Execução 

Deliberar 20.356 processos Foram deliberados 24.593 processos 120,81% 
 
Programa 760: Capacitação e Orientação na Gestão dos Recursos Públicos 
Ação 2145: Capacitação de servidores do TCE, entes jurisdicionados e representantes de entidades 

da sociedade 

Meta Física Valores Medidos Percentual de Execução 

Capacitar 10.000 pessoas Foram capacitadas 11.718 pessoas 117,18% 
Fonte: Relatórios Estatísticos da Corregedoria, SGAP e Escola de Contas e Capacitação “Professor Pedro Aleixo”. 

METAS INSTITUCIONAIS DE DELIBERAÇÃO PROCESSUAL 

Foram definidas 3 (três) metas institucionais, que foram subdivididas em 9 (nove) submetas, 
para dar continuidade ao enfrentamento do passivo processual com base na otimização dos 
procedimentos de análise e de deliberação, de forma responsável e em estrita obediência aos 
princípios do devido processo legal e da racionalização administrativa, levando em 
consideração os critérios de materialidade, relevância e risco. Essa ação está plenamente 
alinhada ao novo Plano Estratégico 2015-2019, que tem como um de seus objetivos 
“Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo”, sendo imprescindíveis 
medidas que viabilizem a redução de estoque de processos. 

                                                 
1 “3704.1 - O profissional de auditoria governamental, no exercício de sua atividade, deverá comprovar a 
participação em programa de educação continuada, na forma a ser promovida pelo TC, que abarque, no 
mínimo, 80 horas anuais de capacitação”. 
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TABELA 3 - Metas Institucionais Estabelecidas em 2016 

Meta Ano de 
Autuação Submeta Natureza 

Processual 

Quantitativo 
Estabelecido 
(processos) 

Quantitativo 
Deliberado 
(processos) 

% 

1 2015 e 2016 

1.1 Aposentadoria, 
Reforma e Pensão 17.830 22.665 127% 

1.2 

Prestação de 
Contas do 
Executivo 
Municipal 
(Autuadas em 
2015) 

814 619 76% 

1.3 

Prestação de 
Contas do 
Executivo 
Municipal 
(Autuadas em 
2016) 

597 87 15% 

1.4 Demais 
Naturezas 1.707 1.222 72% 

2 2012 a 2014 

2.1 Aposentadoria, 
Reforma e Pensão 2.570 4.755 185% 

2.2 

Prestação de 
Contas do 
Executivo 
Municipal 

30 15 50% 

2.3 Demais 
Naturezas 516 555 108% 

3 Até 2011 
3.1 Aposentadoria, 

Reforma e Pensão 371 559 151% 

3.2 Demais 
Naturezas 5.370 4.560 85% 

Total 29.805 35.037 118% 
Fonte: Relatórios Estatísticos da Corregedoria e SGAP. 

Em 2016, foi dada prioridade à deliberação de processos mais novos (autuados em 2015 e 
2016), conforme meta presente no PPAG. 

A meta estabelecida de 29.805 processos foi atingida, tendo sido alcançado o resultado global 
de 35.037 (trinta e cinco mil e trinta e sete) processos deliberados, o que representa o 
atingimento de 118% do total planejado. 

Desde 2008, o TCEMG vem priorizando a análise das contas do Executivo municipal, de 
modo a garantir o atendimento do prazo fixado na Constituição Estadual 

O prazo para o envio das contas dos prefeitos relativas a 2015 era até 30 de março de 2016, 
tendo, todavia, havido prorrogação para retificação das contas pelos jurisdicionados até o dia 
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30 junho de 2016. Como consequência dessa prorrogação, o resultado da submeta 1.3 ficou 
abaixo do esperado (15%), apresentando o menor desempenho dentre as metas 
estabelecidas. Ressalta-se, por outro lado, que o prazo de 360 dias que o TCEMG tem para 
emissão de parecer prévio também foi consequentemente prorrogado, havendo assim tempo 
hábil para deliberação no prazo de todos os processos de 2015. 

Observa-se ainda que a segunda submeta de menor desempenho (2.2) atingiu um percentual 
de 50%. Todavia, ao se verificar a situação dos processos nela incluídos ainda pendentes de 
deliberação, constata-se que 80% já se encontra em fase de deliberação. 

PROJETOS E AÇÕES PRIORIZADOS 

Tendo em vista os resultados que a Instituição deve alcançar, conforme os objetivos 
estratégicos previstos no Plano Estratégico 2015-2019, entre os diversos projetos e ações 
priorizados em 2016, destacam-se: 

• Construir e Equipar a Central Suricato de Fiscalização Integrada, Inteligência e 
Inovação 

 
► Objetivo: 

Construir prédio de 3 pavimentos, anexo ao Edifício sede, de forma a adequar a estrutura 
física do TCEMG às novas tecnologias e mudanças organizacionais para a execução das 
atividades de controle externo. 

A edificação contempla a sala de situação − ambiente complexo de planejamento e apoio 
à tomada de decisão por meio de monitoramento via painéis de situações sensíveis à 
fiscalização, parametrizadas de acordo com as melhores técnicas de econometria; 
laboratório de engenharia para realização de amplo espectro de testes, em padrões 
nacionais e internacionais de qualidade baseados em normas de referência, para o controle 
das obras públicas; laboratório de TI, para testes de malhas de fiscalização; Sala de Ideias 
e Inovação destinada à disseminação da cultura da inovação e sala de reuniões e 
atividades de treinamento e capacitação – Sala Ágora. Esses espaços compõem a 
estrutura do Centro de Fiscalização Integrada, Inteligência e Inovação. 

A Central Suricato contempla ainda o Centro de Tecnologia da Informação Conselheiro 
Flávio Régis de Moura e Castro: espaço destinado à Diretoria de Tecnologia da Informação; 
o Centro de Gestão Técnica do Controle Externo, que abriga a Superintendência de Controle 
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Externo e suas unidades de apoio; e o Memorial do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais Conselheiro Eduardo Carone Costa, que, em diálogo com o futuro, abriga exposição 
permanente sobre a história do controle externo em Portugal e no Brasil. 

Também foi projetado o Painel da Interatividade, que é espaço público de transparência para 
acesso ao Fiscalizando com o TCE, conforme prevê a Lei de Acesso a Informação – LAI. Uma 
ferramenta que fomenta o Controle Social, pois qualquer visitante tem acesso, de forma 
lúdica e organizada, ao Perfil de cada um dos 853 municípios, incluindo Orçamento, Gastos, 
Compras Públicas, Obras Públicas, Convênios, Índices constitucionais e Limites legais, 
Balanços, Demonstrativos e Parecer do Controle Interno e IEGM; como também ao Perfil 
estadual.  

Melhoria da gestão de informações estratégicas e da eficiência e efetividade do controle; 

Integração da fiscalização e acompanhamento da evolução das tecnologias. 

► Síntese das ações desenvolvidas: 

Em 2015, realizado o planejamento para a obra e, em 2016, promovida sua execução e o 
planejamento das aquisições de equipamentos e mobiliário, bem como a definição de layout 
e dos planos de segurança patrimonial e da informação. 

Suricato - Reconhecimentos recebidos 

 
■ Prêmio Innovare 2016 

A Política Suricato de Fiscalização Integrada do TCEMG foi selecionada como finalista no 
Prêmio Innovare 2016 na categoria “Tribunais”, em que concorreram tribunais de justiça, 
tribunais regionais, tribunais superiores e tribunais de contas brasileiros. 

Ao todo foram 482 inscritos em todo o Brasil na 13ª edição do Innovare, os quais 
concorreram em seis categorias: Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, 
Advocacia e Justiça e Cidadania (esta última voltada para a sociedade civil).  

A mais importante premiação da Justiça brasileira, o Innovare, concedido desde 2004, 
objetiva reconhecer e disseminar práticas transformadoras, criativas, inéditas e de alcance 
social, que se desenvolvem no interior do Sistema de Justiça do Brasil. 

A Comissão julgadora é composta por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunal Superior do 
Trabalho (TST); pelo procurador-geral da República, por uma juíza federal, por defensores 
públicos, um promotor de justiça do Estado de São Paulo e um membro da administração 
do Grupo Globo, que apoia o Prêmio. 
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A prática “SURICATO − fiscalização integrada para melhoria das compras públicas” do 
TCEMG foi inscrita, em maio de 2016, sob a autoria do Presidente Sebastião Helvecio 
Ramos de Castro e da Diretora-Geral, a servidora Raquel de Oliveira Miranda Simões, com 
a seguinte justificativa: 

“O Suricato − cuja finalidade é produzir informações estratégicas para 
identificação de situações sensíveis ao controle dos gastos e para avaliação 
de políticas públicas, subsidiando a tomada de decisão, de modo a conferir 
mais assertividade, racionalidade e tempestividade às ações do TCEMG − 
ajuda a identificar “o quê”, “quando” e “onde” fiscalizar, preventiva e 
concomitantemente, num montante de R$130 bilhões/ano, 3.352 
jurisdicionados, em extensão territorial de 586.519,727 km². A sua 
principal inovação consiste em dar utilidade ao grande volume de dados e 
informações enviados periodicamente pelos jurisdicionados por força de 
determinação legal/constitucional e disponibilizados por entidades 
parceiras e outras. No TCEMG, o acesso inédito e em tempo real à base 
de notas fiscais eletrônicas do Estado e o seu cruzamento com outras 
bases possibilitaram o desenvolvimento, dentre outros, de duas práticas 
aqui destacadas: 1) malhas eletrônicas de fiscalização de aquisição de 
medicamentos por órgãos públicos; 2) mapeamento das compras públicas 
para acompanhamento da política de promoção do desenvolvimento local 
e sustentável, preconizada na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa”. 

Em 12 de julho de 2016, o Tribunal recebeu a visita técnica de consultor do Innovare, que 
pesquisou e analisou o funcionamento da atividade “SURICATO − fiscalização integrada 
para melhoria das compras públicas”, com o objetivo de levantar informações sobre 
qualidade, eficiência, celeridade e satisfação dos usuários, entre outros quesitos. 

Em cerimônia realizada no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, no dia 
6 de dezembro de 2016, a “Prática Suricato - fiscalização integrada para melhoria das compras 
públicas” do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG – recebeu placa de 
homenagem do Prêmio Innovare. 

O acompanhamento das compras públicas no TCEMG propicia uma fiscalização preventiva, 
mais eficaz, transparente e concomitante com as ações dos governos, evitando o desperdício 
e combatendo a corrupção. 

O TCEMG é o primeiro Tribunal de Contas brasileiro a trabalhar com a construção de malha 
eletrônica, a partir do acesso on-line às notas fiscais eletrônicas do Estado. 

■ Boas Práticas MMD-QATC 

 
Destaca-se também o reconhecimento da Política de Fiscalização Integrada – Suricato como 
“centro de excelência” pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – 
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Atricon – projeto Marco de Medição do Desempenho - Qualidade e Agilidade dos Tribunais 
de Contas do Brasil – MMD - QATC, que tem como objetivo verificar o desempenho dos 
Tribunais em comparação com as boas práticas internacionais e diretrizes estabelecidas pela 
Atricon e, assim, possibilitar a identificação de seus pontos fortes e fracos, bem como a 
implementação de melhorias. 

Suricato – Fiscalização Integrada no TCEMG foi o trabalho apresentado juntamente com mais 
15 Tribunais de Contas, de todas as regiões do Brasil, que expuseram suas boas práticas como 
parte da programação do V Encontro Nacional dos Tribunais de Contas – V ENTC –, entre 
22 e 24 de novembro, em Cuiabá, Mato Grosso. O Seminário de Boas Práticas do MMD-TC 
aconteceu durante o segundo dia (23/11) do V Encontro Nacional dos Tribunais de Contas 
– ENTC –, que teve como tema o aprimoramento institucional dos Tribunais de Contas. As 
práticas foram selecionadas pela Atricon com base no que foi observado na aplicação do 
Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas – MMD-TC. 

As 16 Boas Práticas selecionadas podem ser acessadas no site: 
http://boaspraticas.atricon.org.br/. 

• Projeto Desenvolver e aprimorar indicadores de avaliação pública 

1) Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM 

Para obter informações, acesse http://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/IEGM/Index 

► Objetivo: 

Implantar indicadores que permitam avaliar a qualidade dos meios empregados para o 
alcance da efetividade das políticas e atividades públicas municipais desenvolvidas pelos 
gestores, constituindo-se em instrumento de tomada de decisões que contribua para a 
melhoria do desempenho da Administração Pública; oferecer elementos importantes para 
auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida pelo Controle Externo; bem como 
proporcionar o fortalecimento do controle social. 

No contexto atual, o gestor precisa centrar o foco na qualidade do gasto público, melhorando 
a prestação dos serviços públicos e monitorando e avaliando os resultados da gestão. É 
fundamental que os gestores municipais atinjam os objetivos estratégicos traçados, 
aperfeiçoando os instrumentos de gestão e garantindo a satisfação da população. 

O IEGM é o maior estudo de gestão pública do país, cuja aplicação foi incorporada às 
atividades do Tribunal de Contas mineiro em 2015. A valiosa ferramenta parte de 7 
dimensões e 143 quesitos de avaliação e permite a mensuração dos serviços públicos e da 
efetividade de políticas públicas, a medição da qualidade dos gastos e dos investimentos 
realizados. 

O IEGM possibilita a consolidação de diagnóstico sobre a gestão das 853 administrações 
municipais do Estado de Minas, referente à avaliação dos serviços públicos, e permite a 
medição da qualidade dos gastos e investimentos realizados nos municípios. 

O IEGM avalia a qualidade das políticas, ações e gastos públicos nas seguintes dimensões: 
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■ i-Educ/TCEMG - O Índice Municipal da Educação mede o resultado das ações da gestão 
Pública Municipal nessa área por meio de uma série de quesitos específicos relativos à 
Educação Infantil e Ensino Fundamental. Este índice reúne informações sobre avaliação 
escolar, Conselho e Plano Municipal de Educação, infraestrutura, merenda escolar, 
qualificação de professores, transporte escolar, quantitativo de vagas, material e uniforme 
escolares. 

■ i-Saúde/TCEMG - O Índice Municipal da Saúde mede o resultado das ações da gestão 
Pública Municipal nesse tema por meio de uma série de quesitos específicos, com ênfase nos 
processos realizados pelas prefeituras relacionados à Atenção Básica, Equipe Saúde da 
Família, Conselho Municipal da Saúde, atendimento à população para tratamento de doenças 
diversas e cobertura das campanhas de vacinação e de orientação à população. 

■ i-Planejamento/TCEMG - O Índice Municipal do Planejamento verifica a consistência 
entre o que foi planejado e o efetivamente executado, por meio da análise dos percentuais 
gerados pelo confronto destas duas variáveis. 

■ i-Fiscal/TCEMG - Este índice mede o resultado da gestão fiscal por meio da análise da 
execução financeira e orçamentária, das decisões em relação à aplicação de recursos 
vinculados, da transparência da administração municipal e da obediência aos limites 
estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

■ i-Amb/TCEMG - O Índice Municipal do Meio Ambiente mede o resultado das ações 
relacionadas ao meio ambiente que impactam a qualidade dos serviços e a vida das pessoas. 
Este índice contém informações sobre resíduos sólidos, educação ambiental, estrutura 
ambiental e conselho ambiental. 

■ i-Cidade/TCEMG - O Índice Municipal Cidades Protegidas mede o grau de 
envolvimento do planejamento municipal na proteção dos cidadãos frente a possíveis 
eventos de sinistros e desastres. Reúne informações sobre Plano de Contingência, 
identificação de riscos para intervenção do Poder Público e infraestrutura da Defesa Civil. 

■ i-Gov TI/TCEMG - O Índice Municipal de Governança de Tecnologia da Informação 
mede o conhecimento e o uso dos recursos de Tecnologia da Informação em favor da 
sociedade. Este índice reúne informações sobre políticas de uso de informática, segurança da 
informação, capacitação do quadro de pessoal e transparência. 

Cada prefeitura responde aos questionários disponibilizados eletronicamente pelo Tribunal 
de Contas, que organiza os dados e informações recebidos, validando-os mediante auditorias 
por amostragem, sistemas corporativos e outras fontes, para enfim consolidá-los por meio 
de modelo matemático, com foco na análise da infraestrutura e dos processos dos entes 
municipais, em índice único, que é o IEGM.  

O IEGM TCEMG possui cinco faixas de resultados, sem exposição numérica de ranking, 
definidas em função da consolidação das notas obtidas nos 07 índices setoriais. O 
enquadramento dos municípios em cada uma destas faixas obedece aos seguintes critérios: 
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Nota Faixa Critério 

A Altamente efetiva IEGM com pelo menos 90% da nota máxima e, no mínimo, 5 
índices componentes com nota A 

B+ Muito efetiva IEGM entre 75,0% e 89,9% da nota máxima 
B Efetiva IEGM entre 60,0% e 74,9% da nota máxima 

C+ Em fase de 
adequação IEGM entre 50,0% e 59,9% da nota máxima 

C Baixo nível de 
adequação IEGM menor ou igual a 49,9% 

Além dos critérios citados acima, outros dois serão observados na definição das faixas de 
resultados: 

• Realocação da nota do município no IEGM/TCEMG para a faixa imediatamente 
inferior, quando não ocorrer o atingimento da aplicação de 25% na Educação; 

• Realocação para a faixa de resultado C (Baixo Nível de Adequação): quando não 
observar o contido no artigo 29-A da Constituição Federal. 

► Benefícios esperados: 

Avaliação da efetividade, eficiência e eficácia das políticas e atividades públicas dos 
Municípios mineiros; divulgação dos resultados do índice para possibilitar e proporcionar o 
redirecionamento da ação dos gestores. 

A apresentação dos resultados do IEGM servirá tanto a prefeitos e vereadores quanto aos 
munícipes, pois possibilita a aferição de resultados, correção de rumos, reavaliação de 
prioridades e consolidação do planejamento, favorecendo o controle social ao evidenciar a 
correspondência entre as ações dos governos municipais e as exigências da sociedade; além 
de contribuir para o aperfeiçoamento da ação fiscalizatória dos Tribunais de Contas. 

► Síntese das ações desenvolvidas: 

■ Divulgação e publicação dos resultados advindos da aplicação do IEGM 

Ver mais informações em http://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/IEGM/Index 

Dos 853 municípios mineiros, 849 preencheram os questionários das sete dimensões do 
IEGM, resultando num percentual de adesão de 99,5%. 

O TCEMG realizou processo de validação in loco, em 276 municípios, contemplando todos 
os 17 territórios de desenvolvimento do Estado. Os resultados da validação foram enviados 
para o banco de dados interno do Tribunal, atualizando as informações levantadas junto aos 
gestores municipais. 

Também foram usados dados captados por meio do sistema Sicom, para apuração dos 
mínimos constitucionais da saúde e da educação e da grande maioria dos quesitos pontuados 
dos índices i-Planejamento e i-Fiscal. 

Outras fontes oficiais de informação, tais como dados do Censo Escolar, foram utilizadas 
para o cálculo do IEGM. 
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A seguir exibe-se a média do IEGM dos municípios do Estado de Minas Gerais, 
complementada pelas médias de cada um dos índices que o compõe. 

 
Nota Faixa Critério 

A Altamente efetiva IEGM com pelo menos 90% da nota máxima e, no mínimo, 5 
índices componentes com nota A 

B+ Muito efetiva IEGM entre 75,0% e 89,9% da nota máxima 
B Efetiva IEGM entre 60,0% e 74,9% da nota máxima 

C+ Em fase de 
adequação IEGM entre 50,0% e 59,9% da nota máxima 

C Baixo nível de 
adequação IEGM menor ou igual a 49,9% 

Verifica-se que o i-Saúde foi o índice componente com maior média, alcançando o valor de 
0,64, faixa B (Efetiva). Por outro lado, destaca-se como ponto de atenção a média de 0,37 
obtida na dimensão i-Cidade, correspondendo à faixa C (Baixo nível de adequação). 
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Média por território de desenvolvimento 

 
Observa-se nesse gráfico que a menor média do Estado foi no território de desenvolvimento 
Central, com 0,49 - Baixo Nível de Adequação (faixa C) e a maior média foi de 0,55 - em fase 
de adequação (faixa C+), nos territórios do Alto Jequitinhonha e Sul. 

Média por porte do município 

 
Legenda:  
Porte Muito Pequeno: até 5.000 habitantes 
Porte Pequeno: entre 5.001 e 20.000 habitantes 
Porte Médio: entre 20.001 e 200.000 habitantes 
Porte Grande: acima de 200.000 habitantes 

Verifica-se que os municípios de grande porte, com mais de 200.000 habitantes, atingiram 
uma média levemente maior do que os municípios de demais portes, cujas médias se 
apresentaram equilibradas entre si. 
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Municípios por Faixa de Resultado 

 
B+ Muito efetiva 1 
B Efetiva 99 
C+ Em fase de adequação 399 
C Baixo nível de adequação 350 

O gráfico acima evidencia a concentração dos municípios na faixa C+ (Em fase de 
adequação), com 399 (47%) nessa situação. Constata-se também a ausência de municípios 
situados na faixa A (Altamente efetiva). 

Municípios por Faixa de Resultado 

 

No gráfico acima, a distribuição dos municípios por faixa de resultado em cada um dos 
índices que compõem o IEGM apresenta o seguinte resultado: 
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No i-Educ, há um maior número de municípios na faixa B (Efetiva), o que representa 41,5% 
do total de municípios que participaram do levantamento. Frise-se que 1 município alcançou 
o patamar A (Altamente efetiva) nesta dimensão. 

Já na dimensão Saúde, a concentração se deu nas faixas B+ (Muito efetiva), 21,7% e B 
(Efetiva), 41,9%. 

O i-Planejamento apresentou uma grande concentração de municípios na faixa C+ (Em fase 
de adequação), 38,9%. 

No i-Fiscal, i-Amb, i-Cidade e i-Gov TI, prevaleceu a faixa C (Baixo nível de adequação). 
Entretanto, o i-Fiscal apresentou distribuição dos municípios pelas faixas de resultado mais 
equilibrada do que os outros três. 

Apresentado de modo amigável e de leitura facilitada, o resultado do IEGM permite análises 
comparativas, por índice componente, de forma comparada a outros indicadores de 
relevância nacional e estadual, como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), além de 
análises regionalizadas que resguardam as diferenças entre os territórios do Estado, dentre 
outras. 

Resultado do IEGM por município 

Ver mais informações em http://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/IEGM/Index 

2) Índice de Efetividade da Gestão Estadual – IEGE 

► Objetivo: 

Implantar indicadores que permitam avaliar a qualidade dos meios empregados para o 
alcance da efetividade da Gestão Pública, constituindo-se em instrumento de tomada de 
decisões que contribua para a melhoria do desempenho da Administração Pública. 

O IEGE avalia a qualidade das políticas, ações e gastos públicos nas seguintes dimensões: 

• Planejamento: i-PLANEJ: Índice Estadual do Planejamento 

• Gestão Fiscal: i-FISCAL: Índice Estadual da Gestão Fiscal 

• Educação: i-EDUC: Índice Estadual da Educação 

• Saúde: i-SAÚDE: Índice Estadual da Saúde 

• Segurança Pública: i-SEGP: Índice Estadual da Segurança Pública 

• Meio Ambiente: i-AMB: Índice Estadual do Meio Ambiente 

O índice é composto por dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial do 
Estado, obtidos via sistema contábil informatizado; dados estatísticos de instituições oficiais 
tais como IBGE, o IPEA e outras, dados oriundos das prestações de contas anuais do 
Governo do Estado; informações de banco de dados em sistemas de tecnologia da 
informação da PRODEMGE, dados de relatórios fiscais e outras fontes. 
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O IEGE é o índice final que reúne os índices apurados em 6 dimensões: Planejamento, 
Gestão Fiscal, Educação, Saúde, Segurança Pública e Meio Ambiente. Para compreender a 
gestão estadual nessas dimensões, utilizamos a métrica de ponderação que melhor reflete o 
grau de relevância das apurações. 

Assim, além da relevância de cada dimensão que compõe o índice, no conjunto das ações e 
serviços públicos, a distribuição das ponderações também leva em conta os direitos e 
garantias fundamentais e obrigações constitucionais e legais. Não considera a materialidade 
dos gastos públicos como fator de ponderação, tendo em vista a possibilidade de variação 
desta, entre os Estados da Federação. 

► Benefícios esperados: 

Almeja-se um controle externo das contas públicas que vá além do controle formal dos 
gastos públicos, agregando avaliação da qualidade desse gasto e o impacto produzido na 
realidade existente, contribuindo para o melhor emprego dos recursos públicos e para a 
satisfação dos anseios da sociedade. 

► Síntese das ações desenvolvidas: 

Realização de reuniões com servidores da área técnica do Tribunal, para estudos e 
desenvolvimento do Índice, no viés do IEGM já desenvolvido e aplicado por esta Corte de 
Contas; elaboração e entrega da minuta do projeto à Diretoria Geral em 2016. 

Apresentam-se a seguir os valores ponderados dos índices componentes do IEGE: 

 
Métrica de Cálculo do IEGE - Modelo Matemático 

IEGE = (i-EDUC x 20 + i-SAÚDE x 20 + i-PLANEJ x 15 + i-FISCAL x 15 + i-AMB x 10 + i-SEGP x 20) / 100 

  

20%

20%

15%

20%
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15%

Dimensões IEGE

Saúde

Educação

Planejamento

Segurança Pública

Meio Ambiente

Gestão Fiscal
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Faixas de resultado 

As faixas de resultado são a representação por notas (A, B+, B, C+ e C) e de forma gráfica 
do enquadramento dos estados frente às dimensões auditadas pelo resultado final do IEGE. 

Cada faixa é caracterizada da seguinte forma: 

Nota Faixa 
A Altamente efetiva 
B+ Muito efetiva 
B Efetiva 
C+ Em fase de adequação 

C Baixo nível de 
adequação 

As notas obedecerão aos seguintes critérios: 

Nota Critérios 

A IEGE com pelo menos 90% da nota máxima e ao 
menos 5 (cinco) índices componentes com nota A 

B+ IEGE entre 75% e 89,99% da nota máxima 
B IEGE entre 60% e 74,99% da nota máxima 
C+ IEGE entre 50% e 59,99% da nota máxima 
C IEGE menor ou igual a 49,99% 

Regras das faixas de resultado 

Com o objetivo de permitir maior controle da qualidade dos meios empregados para se 
alcançar a efetividade da gestão estadual, ajustado pelos modelos matemáticos aplicados, e 
considerando a necessidade de implemento de condicionantes constitucionais e legais no 
IEGE, ficam observadas as seguintes regras para aplicação das faixas de resultado: 

i) IEGE: NOTA A - FAIXA ALTAMENTE EFETIVA - O Estado deve possuir pelo 
menos 04 (quatro) notas A, incluindo saúde e educação; 

ii) DIMINUIÇÃO DE 01 (UM) OU 02 (DOIS) GRAUS NA NOTA GERAL DO 
IEGE - Quando não ocorrer o atingimento da aplicação de 25% na Educação e/ou 
de 12% na Saúde. 
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• Sistema Focus 

 
► Objetivo: 

Criar e aprovar uma ferramenta informatizada de produção de documentos do Tribunal 
ponta a ponta para trazer objetividade, tempestividade, precisão, continuidade, integração, 
qualidade e padronização aos trabalhos desempenhados no Tribunal. 

O FOCUS é uma solução inteligente que possibilita, em ambiente único, a elaboração de 
relatórios e de documentos, de forma ágil, dinâmica e integrada, utilizando-se de dados, 
informações e de tecnologia de última geração. Todas as Unidades e os processos de trabalho 
do Tribunal estarão interligados de ponta a ponta no fluxo processual, com acesso de modo 
compartimentado, observadas as suas atribuições.  

O sistema oferece aos usuários internos acesso fácil a informações úteis ao controle externo, 
como o perfil do jurisdicionado e do gestor, indicadores de gestão e dados orçamentários, 
legislação específica, mídias e links de outros órgãos. De acesso fácil, a Mina de Dados 
organiza e disponibiliza ao usuário interno informações estratégicas de fontes diversas. 

As informações e dados, oriundos dos sistemas corporativos e de órgãos parceiros, estão 
estruturados e integrados no FOCUS, de modo a permitir a produção e a gestão do 
conhecimento, além de relatórios estatísticos, inclusive, de forma inovadora, a quantificação 
do benefício do Controle para a sociedade.  

A parametrização dos documentos foi construída de acordo com a natureza do processo e 
com as atribuições de cada uma das Unidades: Protocolo e Triagem, Presidência, Unidades 
Técnicas, Ministério Público, Gabinete de Relator, Secretarias e Câmaras, Monitoramento e 
Controle, representadas em diferentes cores nos módulos previstos no sistema.  

O FOCUS tornou-se uma realidade a partir do esforço conjunto do Tribunal, com apoio da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). 
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► Benefícios esperados: 

Objetividade – Foco na meta com otimização dos resultados.  

Tempestividade – Trabalho oportuno, no tempo devido.  

Precisão – Mais exatidão nas análises e deliberações e redução de possíveis desvios. 
Continuidade – Trabalho contínuo e célere entre as etapas processuais.  

Integração – Unidades e processos de trabalho do TCEMG integrados.  

Qualidade – Informações estratégicas e de acesso fácil para subsidiar relatórios e 
deliberações. Padronização – Padrão de qualidade na formatação de documentos. 

Parametrização dos relatórios de todas as naturezas de processos da área finalística do 
Tribunal até fevereiro de 2017; integração das diversas áreas do Tribunal, por meio de sistema 
informatizado que permitirá 1) acesso rápido a dados e informações úteis à elaboração de 
relatórios técnicos, documentos, pareceres, despachos, votos, e outros.; 2) auxílio no 
aperfeiçoamento da identidade visual e da formatação dos documentos produzidos pelo 
Tribunal; e 3) armazenamento do produto do trabalho das diversas áreas que atuam na 
atividade finalística, especialmente dos julgados, auxiliando na gestão do conhecimento e na 
definição de estratégias de fiscalização e de deliberação. O sistema oferece, ainda, aos 
usuários internos acesso fácil a informações úteis ao controle externo, como o perfil do 
jurisdicionado e do gestor, indicadores de gestão e dados orçamentários, legislação específica, 
mídias e links de outros órgãos. 

► Síntese das ações desenvolvidas: 

Elaboradas e entregues as especificações dos documentos das áreas do Tribunal, usuárias do 
Sistema, à Diretoria de Tecnologia da Informação, estando em fase de desenvolvimento, com 
previsão de entrega da Versão 1.0 para testes dos usuários em fevereiro de 2017. 

• Implantação do Benefício do Controle 

► Objetivos: 

Padronizar os procedimentos de identificação, avaliação e registro dos benefícios decorrentes 
das ações de controle externo, conforme metodologia definida na Resolução n. 06/2015, 
propiciando a apuração e divulgação dos resultados da atuação do Tribunal à Assembleia 
Legislativa e à sociedade; subsidiar o planejamento anual das ações de controle externo até 
2017; e aprimorar o exercício da fiscalização a partir da perspectiva de resultado da ação de 
controle empreendida; 

► Benefícios esperados: 

Adequação da metodologia ao planejamento das ações de controle externo e à tomada de 
decisão para a fiscalização; utilização mais racional dos recursos investidos em fiscalização; 
melhoria no planejamento das ações de controle; e legitimação das ações de controle 
exercidas pelo TCEMG. 
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► Síntese das ações desenvolvidas: 

Princípios e diretrizes estabelecidos na Resolução n. 06/2015, que institui a sistemática de 
identificação, avaliação e registro dos benefícios das ações de controle externo no âmbito do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; reunião de apresentação do Projeto para os 
diretores e coordenadores vinculados à Superintendência de Controle Externo, realização de 
oficinas de capacitação; revisão do e-formulário para viabilizar a sua utilização na acumulação 
das informações de benefício, até que o FOCUS abarque todas ações de controle externo 
realizadas pelo Tribunal; estudo das telas de registro e do fluxo dos benefícios ponta a ponta 
para inserir o papel de trabalho no sistema FOCUS; revisão da proposta de regulamentação 
da Resolução n. 6/2015, qual seja, proposta de orientação normativa da Superintendência de 
Controle Externo. 

• TCE Avant - Captura e tratamento de imagens georreferenciadas no TCEMG 

► Objetivos: 

Aprimorar os processos de trabalho de fiscalização de obras públicas, facilitando o exercício 
das ações de controle por meio de utilização de Veículos Aéreos não Tripulados, (conhecidos 
como VANT ou simplesmente DRONE); adquirir imagens aéreas de diversas áreas 
fiscalizadas com maior agilidade e eficiência. 

► Benefícios esperados: 

Aquisição do equipamento DRONE (modelo Inspire 1) pelo Tribunal de Contas para a 
captura, tratamento e produção de imagens georreferenciadas de obras públicas em alta 
definição e resolução, via acesso remoto. O Projeto TCE Avant, apresentado por servidores 
do TCEMG, foi um dos ganhadores do Concurso Inovar, promovido pelo Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais. O equipamento foi desenvolvido para obtenção de um 
controle total e preciso nas imagens aéreas. Conta com câmera 4k com rotação de 360° 
desobstruídos e inclinação de 120°. O alcance de voo é de 2km e de transmissão de dados 
de até 5km, as imagens captadas pelo Inspire são transmitidas em HD e podem ser exibidas 
ao vivo em telões ou televisores através da saída HDMI do rádio controle. 

► Síntese das ações desenvolvidas: 

Adquiridos os equipamentos e iniciado o processo de contratação para consultoria e 
treinamento. 

• Consolidar a Triagem de Documentos 

► Objetivo: 

Desenvolver, aperfeiçoar e aprovar tecnologias de triagem e encaminhamento de 
documentos na Coordenadoria de Protocolo e Triagem. 

► Benefícios esperados: 

Melhoria na formulação dos registros de informações no SGAP, proporcionando mais 
efetividade nas consultas de documentos e processos e, ainda, na produção de estudos 
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estatísticos; redução de equívocos no encaminhamento interno de documentos pelo 
Protocolo; redução da autuação de processos de denúncia, representação e tomadas de 
contas especiais inviáveis ou que não preencham os requisitos mínimos. 

► Síntese das ações desenvolvidas: 

Desenvolvidos, aprovados e implementados formulários de triagem para denúncias, 
representações e tomadas de contas especiais. 

Qualificação do cadastro de documentos e categorização de documentos. 

• Acórdão Ágil 

► Objetivo: 

Modernizar os procedimentos de redação e publicação dos acórdãos/pareceres do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais, mediante a criação de modelos parametrizados que 
propiciaram a redação das minutas de acórdãos no âmbito dos gabinetes dos relatores. 

► Benefícios esperados: 

Redução do passivo de processos represados na Coordenadoria de Taquigrafia e Acórdão 
pendentes de publicação; melhoria na qualidade das ementas jurisprudenciais e, por 
conseguinte, das ferramentas de pesquisa jurisprudencial da Casa; promover a publicação dos 
acórdãos do Tribunal em até 10 (dez) dias após a realização da sessão plenária. 

► Síntese das ações desenvolvidas: 

Aprovação do projeto pelo Plenário; realização de cursos de capacitação dos servidores dos 
gabinetes dos relatores; criação do tipo de arquivo “Minuta de Acórdão” no SGAP; 
implantação do projeto em todos os gabinetes de relatores; redução do estoque processual 
da Coordenadoria de Taquigrafia e Acórdão, em face da agilização na publicação dos 
acórdãos ágeis; melhoria das ementas jurisprudenciais, as quais passaram a ser divulgadas no 
Informativo de Jurisprudência. 

• Projeto Quinta em Conta 

► Objetivo: 

Discutir assuntos técnicos relativos à contabilidade pública, de forma a fortalecer a análise 
contábil nas ações de controle externo; buscar a melhoria das atividades de controle, com 
foco na utilização das informações contábeis dos jurisdicionados e respectivas técnicas de 
análise; contemplar também outras áreas do Tribunal, que utilizam as normas de 
contabilidade do setor público (área meio). 

► Benefícios esperados: 

Colocação do tema “contabilidade” no âmbito das discussões sobre o controle externo; 
importância da inserção dos temas contabilidade e análise contábil nas ações de fiscalização 
inerentes ao controle externo. 
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► Síntese das ações desenvolvidas: 

Abordagem do cenário da contabilidade pública e estímulo a reflexões sobre o que pode ser 
feito para a melhoria das ações de controle externo com foco na análise contábil, em três 
encontros (31/05, 30/06 e 20/10/2016), sempre realizados sob o mesmo título: QU1NTA 
EM C0N7A, e nos mesmos horários: de 10 as 12h e de 15 as 17h. 

Todo o material utilizado encontra-se disponível na intranet, no espaço destinado à unidade 
Assessoria Contábil (documentos da unidade). 

Acessível em: https://intranet.tce.mg.gov.br/?page_id=119641 ou 
https://libano.tce.mg.gov.br/eeventos/quintaemconta/3673 (hotsite do evento). 

• Implantar Sistema de Custos – TCSIC 

► Objetivo: 

Dotar o TCEMG de um sistema de gestão de custos visando subsidiar a tomada de decisão 
estratégica, além de atender às exigências legais. 

► Benefícios esperados: 

A apuração de custos permite gerar informações mais elaboradas para o processo de tomada 
de decisão, aprimorando o gerenciamento de atividades ou programas, a mensuração do 
desempenho de um programa, a formulação de orçamento, a execução de orçamento, dentre 
outros. No caso do TCEMG, possibilita, sobretudo, a análise de custo/benefício das ações 
de controle. 

► Síntese das ações desenvolvidas: 

Para desenvolvimento do TCSIC, foi constituído formalmente um grupo de trabalho em 
2014 que atua em três frentes: a primeira trabalhou na construção da Modelagem Teórica, 
definindo o modelo conceitual e as diretrizes para implantação do TCSIC, trabalho que está 
passando por uma fase de revisão em 2016; a segunda trabalhou no levantamento de 
atividades do TCE relacionadas aos macroprocessos do Tribunal, trabalho finalizado em 
2016, considerando a Cadeia de Valor disponibilizada pelo Escritório de Processos/Quali; a 
terceira está focada nas especificações técnicas do sistema que fará interface com diversos 
outros sistemas informatizados do TCE para obter informações relativas à folha de 
pagamento, aos contratos, consumo de material, dentre outros. 

Durante o ano de 2016, os avanços se deram: (i) na construção e revisão de protótipos das 
telas do sistema; (ii) no teste de importação de banco de dados de alguns dos sistemas 
alimentadores; (iii) na criação de uma ferramenta alternativa que permitirá apurar o custo em 
nível de Unidades Administrativas no curto prazo, enquanto a solução definitiva não estiver 
concluída. 
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• Implantar Sistemática de Gestão da Estratégia Institucional 

► Objetivos: 

Sistematizar e padronizar o processo de planejamento, desdobramento, monitoramento e 
avaliação da estratégia institucional; padronizar conceitos sobre termos e expressões, 
utilizados no processo de planejamento e gestão, com o objetivo de uniformizar 
entendimentos no âmbito do Tribunal; definir claramente a contribuição das áreas do 
Tribunal para o alcance da estratégia institucional; 

► Benefícios esperados: 

Aprimoramento institucional, por meio da consolidação da gestão estratégica; 
desenvolvimento de ações articuladas e alinhadas com os objetivos e iniciativas definidas no 
Plano Estratégico; atuação com foco nas prioridades e metas institucionais, bem como nas 
metas estabelecidas no Plano de Diretrizes, no Plano Anual e nos Planos Diretores das áreas; 
fortalecimento da capacidade gerencial; aprimoramento da gestão voltada para resultados; 
otimização do acompanhamento e monitoramento dos resultados institucionais; 
uniformização de procedimentos relacionados à gestão estratégica; criação do Comitê de 
Gestão Estratégica; maior envolvimento de gestores e servidores com a estratégia 
institucional; aprimoramento da gestão estratégica, com a implementação da gestão de 
projetos e por processos, que integram o Sistema de Planejamento e Gestão Estratégica. 

► Síntese das ações desenvolvidas: 

Elaboração de ato normativo, que está em fase de deliberação. 

• Elaborar arquitetura e portfólio de processos 

 

 

► Objetivos: 

Revisar e validar a cadeia de valor do Tribunal, possibilitando o alinhamento entre a estratégia 
definida pela organização e a operacionalização dos processos que a concretizam; ter um 
instrumento de gestão que possa ser insumo e referência para outros elementos de gestão e 
que dê publicidade, para os públicos interno e externo, sobre o que a organização faz e 
entrega de valor; 
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► Benefícios esperados: 

Visão sistêmica dos processos de trabalho do TCEMG e divulgação do seu negócio; melhoria 
da compreensão de como os processos de trabalho do Tribunal estão estruturados, como 
perpassam entre as unidades e qual a relação entre eles; aprimoramento da análise do design 
organizacional, habilitando a reestruturação de áreas, papéis e responsabilidades; 
fornecimento de insumos para futura revisão ou formulação do planejamento estratégico; 
fornecimento de insumos para o custeio de atividades pelo método ABC – Activity Based 
Costing; fornecimento de insumos para o cálculo do Benefício do Controle para a sociedade; 
fornecimento de insumos para a Controladoria Interna na análise de riscos operacionais; 
gerência da arquitetura de processos e do portfólio de processos prioritários, suas inter-
relações e possibilidades de melhoria. 

► Síntese das ações desenvolvidas: 

Elaborado o ato normativo (Resolução n. 04, de 29/06/2016, publicada em 05/07/2016, 
que aprova a Cadeia de Valor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais); e 
confeccionada a Cartilha da Cadeia de Valor do TCEMG com o detalhamento de todos os 
seus macroprocessos e processos, conceitos e metodologia utilizada para sua construção, 
publicada em julho de 2016 e disponibilizada na página do Escritório na intranet e no Portal 
do TCE na internet. 

Acessível em: 

http://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1K&tipo=1&url=&cod_secao_menu=3 
ou http://www.tce.mg.gov.br/img/AF_Cartilha_Cadeia_Valor2.pdf. 

• Implantar Sistemática de Gestão por Processos 

 
► Objetivo: 

Definir e disseminar padrões, metodologias e ferramentas para que a gestão por processos 
ocorra de maneira uniforme, voltada ao alcance de resultados, elaborando um guia de 
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referência no entendimento e revisão dos processos, que possa servir de consulta básica às 
boas práticas e de plataforma para discussão pelos profissionais. 

► Benefícios esperados: 

Nivelamento de conceitos relacionados ao gerenciamento de processos de negócio no 
Tribunal; padronização da metodologia, explicitando documentos, símbolos e ferramentas 
que são utilizados na gestão por processos; divulgação e ampliação dos conhecimentos dos 
servidores e colaboradores do Tribunal na metodologia BPM. 

► Síntese das ações desenvolvidas: 

Elaborado o Manual de Gerenciamento de Processos de Negócio, aprovado pela Portaria n. 
52/PRES./16. 

• Implantar o redesenho da apreciação dos atos de aposentadoria, reforma e pensão 

► Objetivo: 

Elaborar proposta de melhoria do processo de Fiscalização das Concessões de Benefícios 
Previdenciários no TCEMG. 

► Benefícios esperados: 

Alterações e melhorias no processo de trabalho redesenhado e auxílio na implementação 
dessas melhorias, melhorando a qualidade dos sistemas, da análise e da atuação do Tribunal 
na fiscalização das concessões de benefícios previdenciários. 

► Síntese das ações desenvolvidas: 

Mapeamento As Is elaborado e validado; levantamento e estudo das oportunidades de 
melhoria; proposta de Padrão Gerencial do Processo – PGP –, apresentado para Diretoria 
Geral e entregue à unidade; plano de Ação de melhorias relacionadas à DTI encaminhadas 
para implementação; mapas do processo To Be desenhados conforme diretrizes recebidas 
para o redesenho (não automação e melhorias pontuais). 

Status do Projeto: concluído o desenho e a modelagem (a fase de 
implementação/transformação requer formação de nova equipe de trabalho e priorização 
pelas unidades demandadas). 

• Aprimorar o ambiente de transparência do TCEMG 

► Objetivo: 

Promover a modernização do Portal da Transparência em conformidade com o determinado 
pela legislação, fornecendo informações objetivas, tempestivas, claras e acessíveis, com 
elementos gráficos que possam traduzi-las, primando pela fidelidade dos dados por meio da 
automatização da alimentação do Portal. 
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► Benefícios esperados: 

Obtenção de maior transparência às informações do TCEMG; cumprimento das legislações 
de transparência e acesso à informação; ser referência de transparência para os 
jurisdicionados; aprimoramento da comunicação externa; centralização dos dados em um 
único ambiente; adequação da apresentação das informações em linguagem clara e objetiva; 
apresentação das informações no formato de dados abertos; melhoria da acessibilidade de 
dados e informações; facilitação do uso de dados para estudos e pesquisas; apresentação de 
recursos de acessibilidade para portadores de necessidades especiais; aprimoramento da 
comunicação com os servidores; supressão das atividades manuais de compilação dos dados; 
automatização da captura de dados e informações nos sistemas gestores; auxílio ao controle 
externo sobre o Tribunal; fortalecimento do sistema de controle interno facilitando o 
monitoramento; aprimoramento da imagem institucional; promoção de um ambiente interno 
íntegro baseado na confiabilidade e da gestão do conhecimento. 

► Síntese das ações desenvolvidas: 

Realização de pesquisas e levantamentos para o planejamento da reformulação do Portal do 
TCEMG; definição do modelo de conteúdo do Portal com gestores do TCE e 
encaminhamento à Diretoria de Tecnologia da Informação para implementação. 

• Ética na Corte de Contas: eu conheço, pratico e divulgo. 

► Objetivo: 

Intensificar a disseminação da cultura ética no âmbito do TCEMG, com vistas a aprimorar 
a conscientização de seus servidores a respeito da importância de ofertarem à sociedade um 
serviço de qualidade que esteja pautado nos princípios éticos, no profissionalismo e na 
impessoalidade 

►Benefícios esperados: 

Aperfeiçoamento dos padrões éticos e morais que devem pautar a conduta humana e 
profissional do servidor no âmbito do Tribunal e perante o jurisdicionado e a sociedade; 
redução da subjetividade das interpretações pessoais a respeito dos princípios e normas éticos 
adotados, visando minimizar os conflitos entre os valores individuais de cada servidor e os 
da Instituição; contribuição para que os serviços do TCEMG sejam prestados com 
pontualidade, inovação, qualidade, segurança, comprometimento, independência e 
motivação; orientação aos servidores sobre a ética profissional do servidor público, no 
tratamento com as pessoas e com o patrimônio público; prevenção da incidência de condutas 
contrárias aos princípios éticos; integração entre áreas do Tribunal. 

► Síntese das ações desenvolvidas: 

Realização de palestras sobre o tema “Ética”; divulgação e distribuição da cartilha “Ética no 
Tribunal - Orientações da Corregedoria” para os universitários do Projeto Conhecer; 
realização de palestra na Advocacia Geral do Estado – AGE – sobre o tema “Escuta ativa - 
ouvir mais para compreender e comunicar melhor”; participação em workshop com uma 
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apresentação de teatro sobre ética no trabalho; lançamento do caderno de “Histórias dos 
Trabalhadores Adolescentes” - 11/11: contendo a trajetória de ex-trabalhadores adolescentes 
da Assprom que, em razão das suas posturas éticas adotadas no trabalho, tornaram-se 
funcionários ou servidores do TCEMG; e inserção de textos sobre ética nos Demonstrativos 
de Atividades da Corregedoria, de periodicidade trimestral, de forma a fomentar a reflexão 
dos leitores acerca do tema. 

• Ampliar a comunicação com a sociedade. 

► Objetivo: 

Aumentar o número de redes sociais do Tribunal de Contas para acrescer o número de 
seguidores; realizar pesquisa de opinião pública; disponibilizar vídeo institucional, bem como 
de vídeos de cursos e palestras da Escola de Contas por meio da criação de canal no Youtube, 
estabelecer procedimentos para os trabalhos de telemarketing do Tribunal. 

► Benefícios esperados: 

Elevação do nível de conhecimento da sociedade sobre a existência do Tribunal de Contas e 
de sua atuação; abertura do leque de divulgação e visibilidade do trabalho institucional; 
atendimento ao público externo melhor organizado e sistematizado para facilitar ao cidadão 
receber informações ou entrar em contato com as diversas áreas do Tribunal. 

► Síntese das ações desenvolvidas: 

Aquisição de mais um canal de comunicação com a sociedade, o Youtube, para agregar 
seguidores aos seus 10 mil já conquistados, sendo 7,6 mil do Facebook e 3 mil do Twitter; 
encaminhamento do Termo de Referência para contratação de instituto de pesquisa à alta 
administração, aprovação. A contratação está planejada para junho de 2017 e o resultado da 
pesquisa previsto para outubro. Essa ação será de fundamental importância para balizar as 
ações de Comunicação do Tribunal; Reestruturação da equipe de telemarketing e elaboração 
do manual de procedimentos. 

• Ampliar a comunicação institucional 

► Objetivos: 

Adequar o plenário, adquirir e instalar os equipamentos necessários para transmitir as sessões 
do Tribunal pela internet; colocar à disposição do TCEMG os recursos necessários para a 
produção televisiva, em estúdio ou externa, para implantação da TV TCE; facilitar e qualificar 
o fornecimento de informações para a imprensa e produção jornalística interna (perfis de 
porta-vozes); definir critérios de relevância para orientação aos jornalistas que fazem a 
cobertura diária no TCEMG; atualizar e ampliar o mailing de mídia para cada uma das 66 
microrregiões do Estado (segundo IBGE). 

► Benefícios esperados: 

Maior transparência e publicidade dos atos do TCEMG proporcionadas pela transmissão das 
sessões, como também facilidade de acesso para pessoas de localidades distantes; divulgação 
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das ações do TCEMG em formato televisivo, aumentando a recepção de suas mensagens; 
qualificação do fornecimento de informações para jornalistas; e maior assertividade na 
divulgação de mensagens, adequando o mailing ao interesse regional. 

► Síntese das ações desenvolvidas: 

Aquisição e montagem dos equipamentos para fazer a transmissão das sessões realizadas 
pelo Tribunal; contratação de consultoria para fornecer as informações necessárias à 
implantação da TV TCE; elaboração do termo de referência para compra dos equipamentos, 
bem como para contratação de funcionários especializados; seleção dos principais cargos que 
possam ser fontes de informação na Casa e sistematização da relação informação-fonte, para 
produzir um portfólio de porta-vozes; implantação de procedimento operacional padrão que 
contemple todas as tarefas envolvidas para responder a demandas da imprensa; definição de 
critérios de seleção dos assuntos de interesse para divulgação em mídias próprias ou 
distribuição de release à imprensa; elaboração de mailing de mídia para 50 microrregiões. 

• Fortalecer o Sistema de Controle Interno 

► Objetivo: 

Fomentar a elaboração de manuais por todas as unidades do TCEMG, aprimorar o 
gerenciamento dos processos nas unidades e fornecer subsídios para a identificação de riscos 
nos processos gerenciados. 

► Benefícios esperados: 

Adequação do Sistema de Controle Interno do TCEMG ao modelo COSO II, que requer 
que todos os níveis da organização tenham objetivos fixados e comunicados. Deve ser 
considerado como objetivo a realização das atribuições previstas para cada unidade do 
Tribunal na Resolução n. 2, de 04 de março de 2015. 

► Síntese das ações desenvolvidas: 

Desenvolvimento de metodologia para elaboração de manuais por todas as unidades do 
TCEMG; elaboração de manuais pelas unidades da Casa. 

• Gestão Eficiente de Contratos e Instrumentos Congêneres 

► Objetivo: 

Aprimorar o processo de trabalho de Gestão de Contratos e Instrumentos Congêneres, por 
meio da revisão de procedimentos, regras de negócio e fluxo do processo, de adequações do 
Sistema de Gerenciamento de Contratos – SIGECON –, da elaboração de normativo e de 
Guia de Procedimentos e Boas Práticas. 

► Benefício esperado: 

Obtenção de excelência na gestão de contratos; redução da exposição aos riscos; contratos 
inovadores e sustentáveis 
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► Síntese das ações desenvolvidas: 

Em 2016, a equipe do plano de ação propôs adequações e melhorias para o SIGECON, 
desenhou o fluxo de trabalho da gestão de contratos e iniciou a elaboração de normativo. 
Ainda, discutiu-se sobre a separação das funções do gestor e do fiscal de contratos.  

• Aprimorar os Instrumentos de Gestão Administrativa 

► Objetivo: 

Construir e implantar modelo de gestão administrativa integrado e informatizado. 

► Benefícios esperados: 

Implantação de gestão eficiente de contratações com sistemas informatizados e integrados 
que consolidem um modelo de gestão administrativa, permitindo a acessibilidade às 
informações e aos processos de trabalho das áreas. 

► Síntese das ações desenvolvidas: 

Finalizados os manuais de procedimentos; revisado e atualizado o manual para elaboração 
de Termos de Referência e Projetos Básicos. 

• Plano de Segurança da Informação – PSTI 

► Objetivos: 

Direcionar um trabalho efetivo de proteção dos ativos de informação, estabelecendo os 
procedimentos operacionais, com suas respectivas normas e os padrões de segurança; 
garantir a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade da informação, bem como a 
legalidade da sua utilização, a auditabilidade dos acessos e uso da informação, como também 
o não repúdio de uso da informação. 

► Benefícios esperados: 

Cumprimento de normas e padrões estabelecidos, como também do plano de continuidade 
de negócios, constituído de planos de contingências e recuperação de desastres. A ausência 
desse trabalho pode acarretar diversos impactos que podem ocasionar a perda de 
credibilidade e conhecimento, a elevação de custos e despesas, entre outros e, 
consequentemente, a perda do valor da Instituição. Com o emprego de tecnologias 
modernas, a informação atualiza-se em qualquer lugar ou momento e por muitas pessoas. A 
informação é um bem (abstrato) da organização e como tal deve ser gerenciado e protegido; 
possuir regras e políticas de utilização devido ao fato de ser passível de modificação. 

► Síntese das ações desenvolvidas: 

Desenvolvimento de processos e controles de segurança à informação visando organizar e 
direcionar um trabalho efetivo de proteção dos ativos de informação; estabelecimento de 
ações estratégicas, táticas e procedimentos operacionais, com suas respectivas normas e os 
padrões de segurança, visando garantir ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais a 
aplicação dos princípios básicos da Segurança da Informação (confidencialidade, integridade 



70
 

e disponibilidade), através do tratamento adequado dos processos, pessoas, ambiente e 
tecnologia. 

► Produtos: 

Resolução, ou outro documento interno do Tribunal, instituindo a Política de Segurança da 
Informação no TCEMG; elaboração de Normas associadas a Política de Segurança da 
informação (de acordo com o pacote inicial de normas ser inserido no detalhamento do 
escopo); elaboração de portaria, ou outro documento interno do Tribunal, instituindo o 
Comitê de Segurança da Informação no TCEMG; mapeamento de Projetos identificados na 
execução do Plano de Segurança da Informação, que garantam a efetividade dos trabalhos 
associados a Segurança da Informação no Tribunal; portal de Segurança da Informação na 
Intranet; Cartilha do Usuário sobre Segurança da Informação; campanhas de divulgação e 
conscientização; processo de auditoria Interna em Segurança da Informação; elaboração de 
documentos: que especifique Projeto de Continuidade de Negócios para tratar o assunto no 
TCEMG e que descreve o Plano de Gestão em situação de Crise 

• Implementar Política e Plano de Segurança Institucional 

► Objetivo: 

Garantir a incolumidade de todos os usuários do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais contra riscos físicos, presentes e potencias, e a preservação do patrimônio público. 

► Benefícios esperados: 

Aumento do nível de sensação de segurança para os usuários do TCEMG; inibição e coibição 
de ações delituosas interna ou externa, através da melhoria dos equipamentos destinados à 
segurança patrimonial; 

► Síntese das ações desenvolvidas: 

Reativação da Brigada de Incêndio; aprimoramento e disponibilização dos controles de 
garagem, ocorrências e estatísticas; envolvimento com outros setores do TCE para melhoria 
nas ações da Diretoria; recomposição da equipe com ênfase ao controle de acesso e 
gerenciamento do CFTV; controle de acesso redimensionado para registrar pessoas que 
tinham acesso a cantina e apoiando com registros a entrada e saída dos servidores para 
apuração da hora líquida; diminuição do risco de roubos com a retirada dos caixas eletrônicos 
na portaria do edifício sede; mudanças no layout da Diretoria para melhor distribuição das 
áreas com reflexos positivos nas condições de trabalho para a equipe e nossos clientes; 
licitação para aquisição de novo sistema de CFTV e de rádios transceptores digitais 

• TCEMG Sustentável 

► Objetivo:  

Promover a sustentabilidade no âmbito do TCEMG, por meio da redução do consumo de 
energia elétrica, papel, copos plásticos e outros materiais, de forma alinhada aos Objetivos 
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de Desenvolvimento Sustentável – ODS – e aos conceitos da Agenda Ambiental na 
Administração Pública – A3P – do Ministério do Meio Ambiente. 

► Benefícios esperados: 

Otimização do uso dos recursos e consequente economia aos cofres públicos; preservação 
do meio ambiente. 

► Síntese das ações desenvolvidas: 

Redução, no período de fevereiro de 2015 a dezembro de 2016, de 781.763 KW/h no 
consumo médio de energia elétrica do TCEMG em relação a 2014, equivalendo a 
R$ 422.152,02 (quatrocentos e vinte e dois mil, cento e cinquenta e dois reais e dois 
centavos), considerando-se R$ 0,54 o valor médio do KW/h. 

Realizado o acompanhamento sistemático de cada conta de luz com monitoramento do uso 
da energia elétrica nas dependências do TCEMG e adoção de medidas como: 

 instalação de interruptores em locais estratégicos;  

 redução em 2 horas/dia na utilização do ar refrigerado e da bomba d’água que 
refrigera todo o sistema de ar do TCEMG;  

 mudança no horário de funcionamento dos elevadores;  

 retirada dos brises fixos das garagens proporcionando mais iluminação;  

 melhoria na circulação de ar, o que aumenta a qualidade de vida de todos que circulam 
no local, além de ter acrescido 10 vagas de garagem. 

 desativação de mais de 1.300 lâmpadas fluorescentes que receberam o selo com o 
logotipo do projeto “TCEMG Sustentável”, para alertar o Departamento de 
Manutenção que as mesmas não se encontram queimadas ou com outro tipo de 
problema, mas apenas desativadas em prol da sustentabilidade. 

Ressalta-se que esse resultado foi obtido num contexto de crise financeira nacional e da pior 
crise hídrica dos últimos 50 anos da região sudeste, o que ocasionou aumentos significativos 
no custo da energia elétrica, traduzidos em valores com acréscimos: “bandeira vermelha” na 
conta de luz, devido à ligação de termoelétricas - energia mais cara que a das hidrelétricas. 

Somam-se à crise hidrelétrica no cenário nacional, situações que desfavorecem ações de 
economia no TCEMG. No sistema elétrico do prédio-sede, existe apenas um interruptor 
para acender cerca de 200 lâmpadas, como também houve mudanças necessárias, mas que 
implicaram aumento de energia como a instalação de 50 novos aparelhos de ar refrigerado, 
um andar a mais em pleno funcionamento (6º andar), novas instalações do Ministério Público 
e a construção de novo prédio. 

Redução de 58% das cópias impressas e 64% da aquisição de materiais elétricos. 
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Interrupção da compra de copos descartáveis, com economia de cerca de R$ 19.000,00/ano 
e com o benefício de se evitar o descarte de 590.000 copos/ano no meio ambiente, assim 
como as milhares de lâmpadas fluorescentes desativadas. 

• Comitê de Gestão Orçamentária e Financeira 

► Objetivo:  

Considerando o cenário econômico e a realidade orçamentária e financeira do Estado de 
Minas Gerais, foi instituído, por meio da Portaria nº 23/2015, o Comitê de Gestão 
Orçamentária e Financeira do TCEMG com o objetivo de buscar maior efetividade das ações 
relacionadas ao controle orçamentário e financeiro, bem como de aprimorar a gestão dos 
recursos públicos destinados ao Tribunal. 

► Síntese das ações desenvolvidas, no biênio 2015-2016: 

Processos de  
Contratação / Aquisição 

Exercício de 2015 Exercício de 2016 
Quant. Valor Quant. Valor 

Deferidos 375 R$ 40.519.572,39 440 R$ 80.517.999,60 
Indeferidos 61 R$ 1.956.920,60 30 R$ 5.027.308,38 

Em Diligência 4 R$ 106.815,22 5 R$ 46.241,46 

Os resultados alcançados com a criação do Comitê de Gestão Orçamentária e Financeira do 
TCEMG foram o aprendizado; a integração entre as pessoas e as unidades administrativas; 
e a economia de R$6.984.228,98, em preços médios de mercado em dois anos. O Comitê 
indeferiu, nos exercícios de 2015 e 2016, 91 processos de compras, que não atendiam ora à 
necessidade real da Casa, ora aos preceitos das aquisições públicas.  

• Criação do Fundo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais  

► Objetivo:  

Assegurar recursos, em caráter complementar, para ações de competência da Casa, como, 
por exemplo, capacitação e treinamento de pessoal, melhoria de condições de trabalho, 
desenvolvimento de programas para difusão de conhecimentos para jurisdicionados, 
contribuirá para a melhoria da gestão financeira do Tribunal. 

► Síntese das ações desenvolvidas: 

Encaminhado o Projeto de Lei 1916 à Assembleia Legislativa, o Fundo do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais foi aprovado em redação final no dia 7 de dezembro de 
2016 e seguiu para sanção do Governador mediante o Ofício 2633/2016 SGM. (Lei 22.478, 
de 02/01/2017). 
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• Instituição da Operação Urbana Simplificada do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais ─ OUS-TCE, Lei n. 11.005, de 15 de dezembro de 2016 

► Objetivo do Projeto: 

Viabilizar a regularização e ampliação das edificações deste Tribunal junto à Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte.  

► Benefícios Esperados: 

A regularização da área do imóvel referente à sede do TCEMG, correspondente aos lotes 05 
a 09 e 23 a 28 do quarteirão 523 da Ex-Colônia Afonso Pena, bem como os passeios lindeiros 
às testadas dos mesmos, ao longo da Avenida Raja Gabáglia e da Rua Flavita Bretas. 

► Síntese das ações desenvolvidas: 

Em maio de 2016, mediante o Ofício GAB. PRES. n. 8259 / 2016, em resposta à Análise do 
Parecer Técnico n. 07/2016, a fim de cumprir a adequação exigida, foi apresentado à PMBH 
o memorial descritivo com os procedimentos a serem adotados por esta Casa, incluindo 
descrição das intervenções demarcadas na planta de situação. 

Em 15 de junho de 2016, às 19 horas, no Auditório Vivaldi Moreira, foi realizada audiência 
pública do Conselho Municipal de Política Urbana.  

Após, atendidas as exigências, o Poder Executivo municipal encaminhou à Câmara Municipal 
o Projeto de Lei n. 2008/16, que foi aprovado, conforme Of. DIRLEG n. 2.847/16 
encaminhado ao Prefeito Municipal pelo Presidente da Câmara em exercício, datado de 12 
dezembro de 2016.  

A Lei n. 11.005/16 tem a finalidade de: melhorar a relação do edifício-sede do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG com o espaço público, de forma a 
proporcionar ganhos à ambiência e à paisagem urbana locais; qualificar a centralidade 
polarizada pela Avenida Raja Gabáglia; dar condições à qualificação das instalações do 
TCEMG.  

O atendimento à aplicação dos parâmetros urbanísticos constantes da lei está condicionado 
à incorporação, pelo Tribunal, das soluções indicadas abaixo.  

(1) Tratamento do passeio e do afastamento frontal voltado para a Avenida Raja 
Gabáglia, com implantação de projeto paisagístico elaborado pelo Tribunal e 
aprovado pela PMBH: a) remoção ou realocação do gradil voltado para a Avenida 
Raja Gabáglia, acompanhada de destinação da área de afastamento frontal para 
fruição pública, com implantação de mobiliário urbano e iluminação de 2° nível, 
bem como de vegetação e arborização; b) ampliação do passeio sobre a área de 
estacionamento de veículos localizado no logradouro público, com remanejamento 
das vagas prioritárias, caso existentes;  

(2) Disponibilização de bicicletário com capacidade para 20 (vinte) bicicletas 
alternativamente: a) na área de fruição pública; b) no pavimento térreo, com 
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visibilidade a partir da entrada principal do empreendimento ou da área de fruição 
pública, com sinalização adequada;  

(3) Implantação de mirante aberto ao público na porção do terreno voltada para a Rua 
Flavita Bretas, em conformidade com o disposto pelo órgão municipal responsável 
pela política de preservação do patrimônio; 

(4) Tratamento da fachada voltada para a Rua Flavita Bretas, com implantação de 
jardineiras nos pavimentos de estacionamento e jardim vertical no muro de 
contenção, bem como de arborização no trecho do passeio lindeiro ao 
empreendimento; 

(5) Emprego de soluções técnicas voltadas para a redução do impacto ambiental da 
edificação. 

• Definição e melhoria dos espaços físicos dos Gabinetes de Conselheiros sem 
necessidade de movimentação periódica  

► Objetivo do Projeto: 

Adaptações arquitetônicas no 4º andar do Edifício Anexo I do Tribunal a fim de possibilitar 
remanejamento definitivo de 4 (quatro) Gabinetes de Conselheiros, visando à melhoria do 
aproveitamento do espaço físico, sem necessidade de movimentação periódica, em benefício 
da eficiência e da presteza dos serviços aos jurisdicionados e à sociedade.  

► Benefícios Esperados: 

Não haverá necessidade de remanejamento e mudança de leiaute nos Gabinetes dos 
Conselheiros, o que ocorria com a troca de gestão a cada 2 (dois) anos. Consequentemente, 
haverá diminuição das despesas com painéis de divisórias, materiais elétricos, mão de obra, 
etc., correspondentes a aproximadamente R$ 346.962,52 (trezentos quarenta e seis mil, 
novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), gastos a cada biênio. 

► Síntese das ações desenvolvidas: 

Homologação do Processo Licitatório n. 22/2016, Pregão Eletrônico n. 22/2016, para 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, pelo regime de 
empreitada por preço unitário, para adaptações arquitetônicas no 4º e 6º andares do Edifício 
Anexo I do Tribunal, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e 
mão de obra, incluindo elaboração do projeto de adequação das instalações elétricas e 
hidráulicas;  

1 (um) Gabinete pronto, em funcionamento, no 4º andar Edifício Anexo I. 
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PROCESSOS DELIBERADOS 

No período, foram deliberados 35.037 (trinta e cinco mil e trinta e sete) processos, conforme 
demonstrado na Tabela 5. 

TABELA 5 - Processos Deliberados no Exercício de 2016 

Atividade 
Colegiado 

Decisões 
Monocráticas Total Tribunal 

Pleno 
Primeira 
Câmara 

Segunda 
Câmara 

Janeiro - - - 402 402 

Fevereiro 32 347 736 240 1.355 

Março 43 764 478 3.828 5.113 

Abril 58 361 727 1.739 2.885 

Maio 36 609 505 1.779 2.929 

Junho 79 369 558 3.410 4.416 

Julho 24 361 107 3.793 4.285 

Agosto 25 508 316 575 1.424 

Setembro 41 370 178 1.728 2.317 

Outubro 36 410 429 1.121 1.996 

Novembro 57 187 218 1.154 1.616 

Dezembro 75 474 765 4.985 6.299 

Total 506 4.760 5.017 24.754 35.037 
Fonte: Relatórios Estatísticos da Corregedoria e SGAP. 

Do total de processos deliberados no exercício, 5.119 (cinco mil, cento e dezenove) foram 
autuados até 2011; 5.325 (cinco mil, trezentos e vinte e cinco) entre 2012 e 2014; e 24.593 
(vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e três) em 2015 e 2016. 

PRINCIPAIS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO REALIZADAS 

Apresentam-se, a seguir, as ações de controle externo realizadas durante o exercício de 2016, 
organizadas em macroprocessos e processos de trabalho finalísticos, segundo a Cadeia de 
Valor do TCEMG. 
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Cadeia de Valor do TCEMG, publicada por meio da Resolução 04/2016. 

Ressalte-se que não estão registradas neste relatório todas as ações realizadas pelo Tribunal, 
tendo sido incluídas as ações em destaque: 

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. 

Realização de inspeção e auditoria de natureza contábil, financeira, 
orçamentária e patrimonial (fiscalização da conformidade) 

• Inspeções Extraordinárias: 

► Prefeituras Municipais de Itinga, Berilo, José Gonçalves de Minas, Aricanduva e 
Itamarandiba. Trata-se de inspeções oriundas de relatórios de inteligência elaborados 
em razão de levantamentos realizados pelo Tribunal. 

Escopo: Verificar irregularidades em contratações. 

Status: Inspeções realizadas 

► Inspeções extraordinárias cujos escopos constam dos processos de Representação n. 
896.537, 924.107, 931.037, 932.712, 932.847, 958.190, 969.497 e 969.530. 

Status: Inspeções realizadas. 
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• Inspeções Ordinárias: 

► Prefeitura Municipal de Monte Carmelo. Trata-se de inspeção oriunda de relatório de 
inteligência elaborado em razão de levantamento realizado pelo Tribunal. 

Escopo: Verificar a regularidade de várias contratações. 

Status: Inspeção realizada. 

► Instituto de Previdência de Juramento. 

Escopo: Verificar a regularidade das despesas e receitas do órgão. 

Status: Inspeção realizada. 

• Auditoria: 

► Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG – e na Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG. 

Escopo: Examinar a arrecadação, o repasse e a aplicação da Taxa de Incêndio do 
âmbito do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão de Minas Gerais, nos termos da Lei n. 6.763, de 26/12/75, que 
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, 
alterada pelo art. 3º da Lei n. 14.938/03 de 29 de dezembro de 2003. 

Finalidade: Dar ciência aos responsáveis quanto ao correto cumprimento da 
legislação referente à Taxa de Incêndio que disciplina a aplicação do percentual mínimo 
de 50% do produto da arrecadação no reequipamento da unidade operacional de 
execução do CBMMG, visando promover a aquisição e manutenção dos equipamentos 
utilizados pelo Corpo de Bombeiros no exercício de suas atividades. 

Benefícios esperados: Gerar um avanço na qualidade e quantidade dos serviços 
prestados pelo Corpo de Bombeiros, visando manter à disposição dos cidadãos uma 
corporação capacitada para extinguir incêndios com veículos e equipamentos novos, 
modernos e adequados, objetivando atingir a excelência na qualidade dos serviços 
prestados à sociedade mineira, sua Missão institucional. 

Status: Relatório técnico inicial concluído. 

Fiscalização dos empréstimos ou operações de créditos 

Foram realizadas diversas atividades relacionadas à fiscalização de projetos e/ou programas 
financiados com recursos oriundos de operações de crédito, com destaque para: 

• Programa de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais – PDMG 

Instituição de Fomento: Banco do Brasil. 

Programa: Programa de Desenvolvimento do Estado e Minas Gerais – PDMG. 

Valor do Contrato de Financiamento n. 20/0020-0: R$ 3.653.733.000,00 (1ª tranche). 

Instrumento de Fiscalização: Levantamento de Auditoria. 
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Em razão da complexidade do contrato e do vultoso montante envolvido, foi previsto 
para 2016 a realização do levantamento das despesas dos eixos do programa a serem 
desenvolvidos na 1ª tranche do empréstimo, para posterior planejamento e definição da 
amostra de auditoria. 

Inicialmente, trabalhou-se com o eixo segurança, com a análise de todas as despesas 
enviadas pela SEPLAG, abrangendo 10 (dez) eixos, de 2012 a 2015. A partir dos dados 
levantados, iniciou-se estudo das despesas constantes da amostra e realização de auditoria 
dos procedimentos licitatórios, contratos, despesas e avaliação dos procedimentos 
internos de controle. 

Status: atualmente estão sendo executadas as Matrizes de Planejamento e de Achados de 
Auditoria. 

• Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte – 
ARMBH 

Instituição de Fomento: BID. 

Programa: Cooperação Técnica não reembolsável ATN/OC 13092BR ARMBH. 

Valores do Contrato: R$ 700.000,00 (BID) e R$ 140.000,00 (contrapartida do Estado de 
Minas Gerais). 

Instrumento de Fiscalização: Auditoria. 

Foi realizada auditoria contábil, financeira, auditoria das aquisições, auditoria das cláusulas 
contratuais, aquisições e avaliação de controle interno da ARMBH, em cumprimento ao 
Acordo de Cooperação Técnica ATN/OC-13092-BR, celebrado entre o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID e a ARMBH. 

Benefícios Esperados: Melhoria dos procedimentos internos da ARMBH, além dos 
benefícios inerentes ao Acordo de Cooperação Técnica. 

Status: Auditoria realizada e seu relatório técnico inicial concluído. 

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. 

• Sistema FISCAP - Módulo Relatórios Gerenciais de Atos de Pessoal: 

Conclusão do módulo, o qual objetiva dar suporte às funções de planejamento, controle 
e organização, fornecendo informações seguras e em tempo hábil para facilitar a tomada 
de decisão dos gestores. Visa ao incremento na eficiência, eficácia ou efetividade de órgão 
ou entidade da Administração Pública, à melhoria na qualidade dos serviços públicos 
prestados, à melhoria nos processos de trabalho e ao aumento da eficiência na estrutura, 
em procedimentos ou no exercício de competências e atribuições. 
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Fiscalização dos procedimentos licitatórios 

O TCEMG analisa pedidos de concessão de liminar para suspensão de procedimentos 
licitatórios em virtude de irregularidades, com fulcro no art. 60 da Lei Complementar n. 
102/2008. 

Constatadas ilegalidades no instrumento convocatório e comprovada a urgência, o 
conselheiro relator poderá suspender liminarmente o certame e, após, deverá submeter sua 
decisão à ratificação do Tribunal Pleno ou da Câmara, conforme o caso, na primeira sessão 
subsequente. 

Suspenso o certame, após a análise conclusiva dos itens impugnados na peça inicial, o 
TCEMG determinará a adequação do edital aos ditames legais. Assim, verificado o correto 
ajustamento e as condições de o feito prosseguir, os autos serão novamente submetidos ao 
colegiado competente para revogação da suspensão anteriormente referendada. 

Destaca-se esta forma de atuação do Tribunal de Contas que, ao analisar previamente editais 
de licitação, age preventivamente, exercendo seu papel pedagógico e contribuindo para a 
correta gestão do erário. Isso evita o desperdício do dinheiro público, previne a corrupção, 
garante maior eficiência para as contratações públicas, evita a aquisição de produtos, obras e 
serviços ineficientes, despesa pública com a elaboração e trâmite de procedimentos 
licitatórios e contratos passíveis de anulação ou revogação e indenizações judiciais ao 
contratante de boa-fé. 

Ressalte-se que tal instrumento de controle preventivo da gestão pública também fomenta a 
participação social no controle governamental, através de denúncias. 

Vantagem relevante é obtida em função de a referida análise ser realizada antes de ser 
contratado o objeto licitado, de modo que ainda é possível prevenir erros, fraudes e práticas 
antieconômicas, entre outras. 

Assim, entende-se que é possível evitar uma série de impropriedades e irregularidades, 
fazendo com que haja um aproveitamento mais racional na aplicação dos recursos 
disponíveis. 

No exame de instrumentos licitatórios, o TCEMG suspendeu, no exercício, 56 
(cinquenta e seis) procedimentos licitatórios, cuja ação evitou contratações irregulares e 
uso indevido dos recursos públicos. 

Fiscalização dos procedimentos de seleção de pessoal 

Ao proceder à análise dos Editais de Concurso Público, o Tribunal pode 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. 

Ressalta-se que, além da concessão de medidas cautelares, o TCEMG também atuou 
pedagogicamente, tendo sido prontamente atendidos os apontamentos constantes dos 
relatórios técnicos, não demandando a suspensão dos certames. 
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• Comunicação dos jurisdicionados acerca da realização de editais de concursos 
públicos 

Em cumprimento à Instrução Normativa n. 08/2009, o TCEMG recebeu comunicação 
dos jurisdicionados acerca da realização de 204 (duzentos e quatro) editais de concursos 
públicos por meio do sistema eletrônico FISCAP Módulo Edital. Foram determinadas 47 
(quarenta e sete) análises de editais por amostragem. 

• Elaboração de cartilha 

Elaboração da cartilha “Admissão de pessoal para ações de vigilância e controle de 
endemias de dengue”. 

Finalidade: orientar as admissões de pessoal realizadas para atuar no combate ao 
mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, febre Chikungunya e o Zika vírus, uma 
vez que o governo federal reconheceu, em dezembro de 2015, “Situação de Emergência 
em Saúde Pública”. 

Benefícios esperados: contratação de pessoal, obedecendo-se aos princípios da 
razoabilidade, moralidade e à legislação vigente. 

Acompanhamento de limites legais e prudenciais da LRF 

• Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal 

Análise dos relatórios, bem como suas memórias de cálculo e a metodologia dos valores 
para fins de acompanhamento da execução orçamentária, financeira e patrimonial e da 
gestão fiscal do Estado, visando à aferição do cumprimento, pela Administração Pública, 
dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

• Relatórios Mensais da LRF 

Análise dos relatórios, enviados pelos Poderes Executivo e Legislativo municipais, por 
meio do Sistema Informatizado de Apoio ao Controle Externo/Lei de Responsabilidade 
Fiscal – SIACE/LRF. 

• Pedidos de substituição dos Relatórios de Gestão Fiscal e Resumido da Execução 
Orçamentária dos Poderes Executivo e Legislativo municipais 

Foram analisados 418 (quatrocentos e dezoito) pedidos de substituição e posterior 
liberação no SIACE/LRF para reenvio. 

• Emissão de alertas 

O Tribunal verificou, por meio do SIACE/LRF, os limites de Alerta Administrativo e 
Prudencial estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo sido 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%) = 288 Prefeituras e 13 Câmaras Municipais; 

- Alerta Limite Prudencial (de 95% a 100%) = 273 Prefeituras e 1 Câmara Municipal. 
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Monitoramento do cumprimento das deliberações do Tribunal 

• COPANOR/SANEAMENTO - COPASA Serviços de Saneamento Integrado do 
Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A - Processo 969.148 

Monitoramento do plano de ação enviado pela COPANOR, decorrente da Auditoria 
Operacional n. 911688, por meio do qual o Tribunal atestará o cumprimento de 
implementação das ações propostas para o controle e monitoramento do projeto "Vida 
do Vale". 

Finalidade: averiguar a prestação de serviços de saneamento básico pela empresa 
subsidiária da COPASA em localidades da região de planejamento Norte de Minas e das 
bacias hidrográficas dos Rios Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus, Buranhem, Itanhem e 
Jucuruçu; verificar se a empresa COPANOR manteve o nível de qualidade equivalente 
aos serviços prestados pela COPASA e se praticou tarifas diferenciadas e inferiores 
àquelas praticadas pela Companhia. 

Benefícios esperados: contribuir para o aprimoramento da atuação da COPANOR, de 
forma que os serviços de saneamento básico sejam oferecidos com qualidade à população 
em toda a sua área de abrangência a preços módicos. 

Status: Acórdão. Aprovado o Plano de Ação encaminhado para a melhoria do 
funcionamento da COPANOR. Determinações aos responsáveis. Publicado no Diário 
Oficial de Contas – D.O.C. –, no dia 10/06/2016. 

• Programa Farmácia de Minas. Processo n. 923.987 

Monitoramento do Plano de Ação enviado pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas 
Gerais contendo o programa de adoção das medidas necessárias à implementação das 
recomendações prolatadas pelo Tribunal, Processo n. 886104 - Auditoria Operacional 
(Programa Farmácia de Minas). 

Finalidade: 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 da saúde. 

Benefícios esperados: espera-se maior transparência das ações públicas de saúde, maior 
participação da população nas discussões e acompanhamento da Assistência Farmacêutica 
com a implantação das medidas propostas; melhoria no atendimento aos beneficiários do 
Programa e nos controles do Programa. 

Status: Em execução. Elaboração do quarto relatório parcial de monitoramento. 

• Subsecretaria de Administração Prisional – SUAPI 

Acompanhamento da execução contratual, com a devida fiscalização das alterações 
contratuais, referente à decisão prolatada nos autos da Denúncia n. 862.437, no dia 
29/02/2016, objetivando verificar os valores pagos e a execução dos serviços de 
implantação, gestão e administração do Sistema de Observação Eletrônica Prisional na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG. 
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• Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais - Processo 980.602 

Monitoramento do Plano de Ação enviado pela Secretaria contendo o programa de 
adoção das medidas necessárias à implementação das recomendações prolatadas pelo 
Tribunal nos autos do processo n. 923.936 - Auditoria Operacional, o qual objetivou 
identificar os principais problemas que afetam o ensino médio – EM – em Minas Gerais 
e suas possíveis causas. 

Acompanhamento e fiscalização da macrogestão 

Foram realizadas diversas atividades relacionadas com a fiscalização e avaliação da 
macrogestão do governo estadual, destacando os trabalhos de acompanhamento, avaliação e 
monitoramento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e de gestão fiscal 
dos órgãos e poderes do Estado, referentes ao exercício de 2016. 

O TCEMG acompanha anualmente a execução do orçamento do Estado e, ao final, emite o 
parecer prévio sobre as contas do governador. A atuação concomitante possibilita uma 
atuação mais assertiva, permitindo ao gestor agir tempestivamente para corrigir eventuais 
irregularidades, ilegalidades ou impropriedades. 

Realização de acompanhamento de atos de gestão 

• Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - Processo 951.664 

Objetivo: Acompanhamento dos procedimentos realizados pela SETOP referentes à 
Assunção do sistema do Metrô BH, incluindo a avaliação do edital elaborado pela 
Secretaria e levado à consulta pública para contratação da Concessão Patrocinada para 
exploração dos serviços de transportes de passageiros de Metrô BH. 

Decisão: A ação de acompanhamento atingiu os objetivos pretendidos e foi determinada 
a adoção de medidas. Publicada no Diário Oficial de Contas – D.O.C. –, do dia 
14/12/2016. 

• Parceria Público Privada - PPP - do sistema Rio Manso para captação de águas do 
Rio Paraopeba e adução até a Estação de Tratamento do Sistema Rio Manso - 
Brumadinho. Processo 951.676 

Objetivo: Acompanhamento da execução de Termo Aditivo ao Contrato de PPP. 

Status: Foram realizados relatórios parciais. 

• Sistema de Acompanhamento de Parcerias Público-Privadas - SIAP 

Homologação do sistema informatizado para recebimento e tratamento de informações 
de parcerias público-privadas. 

Benefícios: atender à demanda do controle externo por informações tempestivas; auxiliar 
o jurisdicionado na formação de um banco de dados e controle de informações, com a 
possibilidade de extrair relatórios para acompanhamento; disponibilizar informações à 
sociedade sobre contratações de Parcerias Público-Privadas. 
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Realização de levantamentos 

Centro de Integração da Fiscalização e de Gestão de Informações Estratégicas – 
Suricato 

Destacam-se as seguintes ações realizadas pelo Suricato: 

• Elaboração de relatórios técnicos - Foram elaborados 79 (setenta e nove) relatórios 
técnicos, sendo 42 (quarenta e dois) relativos aos apontamentos sobre evidências de 
aquisições antieconômicas (malha de medicamentos) por jurisdicionados, e, ainda, 37 
(trinta e sete) relativos a outras matérias, todos objetivando subsidiar a tomada de decisão 
pelo Tribunal, cujos benefícios podem consistir na restituição de valores indevidos e na 
melhoria da gestão dos recursos públicos; 

• Execução de malha eletrônica de fiscalização de compras públicas, referentes à aquisição 
de medicamentos por órgãos e entidades municipais com preços acima da tabela da 
ANVISA, aprovada pela Portaria n. 058/Pres./13; 

• Alimentação de repositório de dados e informações obtidos por meio de publicações 
oficiais, mídia impressa e eletrônica, sobre a execução de obras públicas e outros assuntos 
relativos às matérias de competência do Tribunal; 

• Elaboração de informações estratégicas com base em exame das notas de alerta da 
Ouvidoria, ofícios externos e demandas internas, com o posterior encaminhamento às 
áreas competentes, bem como diligências com o objetivo de ampliar as bases de 
informações do Suricato para a produção de informações estratégicas; 

• Levantamentos sobre a aquisição de medicamentos decorrente de sentenças judiciais 
pelos municípios mineiros, nos exercícios de 2013 e 2014; 

• Levantamento dos dados e informações referentes à arrecadação, repasse e aplicação da 
taxa de incêndio prevista na Lei n. 6.763/1975 para subsidiar auditoria realizada no Corpo 
de Bombeiros e na SEPLAG; 

• Levantamento de informações junto às Prefeituras Municipais que contrataram serviços 
para o acompanhamento do Valor Adicionado Fiscal – VAF – e se a contratação resultou 
em incremento no índice de participação municipal, no repasse de receita do ICMS; 

• Levantamento de informações junto às Prefeituras Municipais que contrataram serviços 
para a elaboração de projetos para o incremento no repasse do ICMS, por meio da 
promoção de ações dirigidas à preservação do Patrimônio Cultural; 

• Levantamento de informações junto às Prefeituras Municipais que contrataram serviços 
para a captação de Convênios; 

• Realização de cruzamento de dados e informações referentes às concessões de 
aposentadoria por invalidez pelas Prefeituras Municipais e Órgãos Estaduais; 

• Levantamento de informações sobre a construção de Unidades Básicas de Saúde em 
municípios contemplados nas resoluções estaduais; 
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• Levantamento de informações, elaboração e aplicação de checklist nos Portais de 
Transparência Municipais; 

• Levantamento de informações acerca das contratações realizadas pela SEDINOR para a 
perfuração e equipagem dos 482 (quatrocentos e oitenta e dois) poços artesianos, em cerca 
de 130 municípios mineiros. 

• Construção de 309 painéis interativos (dashboards), para a realização de cruzamento de 
dados, o registro de alterações instantâneas e a identificação de atos e fatos de interesse 
do controle externo. 

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. 

Disponibilização de informações da gestão pública 

• Projeto IEGM - Índice de Efetividade da Gestão Municipal 

Objetivo: Implementar o índice de efetividade da gestão municipal. 

O Tribunal aplicou o questionário para os jurisdicionados e, após estudos feitos por 
auditores, foram realizadas visitas técnicas em 276 (duzentos e setenta e seis) municípios 
para a validação de itens do questionário. Em seguida, foram calculados o IEGM e Índices 
Componentes dos municípios mineiros, os quais podem ser acessados em: 
http://iegm.irbcontas.org.br/. 

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 

• Programa de Resíduos Sólidos Urbanos do Estado de Minas Gerais 

Escopo: verificar em que medida os sistemas de disposição final de Resíduos Sólidos 
Urbanos – RSU – estão contribuindo para a preservação do meio ambiente e da saúde 
pública, analisando o processo de licenciamento, fiscalização dos empreendimentos e de 
recuperação das áreas degradadas, bem como o apoio prestado aos Municípios no 
planejamento dos serviços, implantação de consórcios públicos, coleta seletiva, reciclagem 
e educação ambiental, identificando os principais problemas que afetam a implementação 
das referidas ações. 
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Finalidade: Avaliar as ações adotadas pelo Estado de Minas Gerais para erradicação dos 
lixões no território mineiro e o gradativo licenciamento da operação dos sistemas de 
disposição ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos. 

Benefícios esperados: Maior agilidade no processo de licenciamento e diminuição dos 
impactos ambientais causados pelos empreendimentos irregulares; diminuição do número 
de empreendimentos que operam irregularmente e repasses de ICMS ecológico efetuados 
somente para empreendimentos que operam em conformidade com a legislação 
ambiental; obtenção de maior eficiência, racionalidade e transparência na alocação de 
recursos, bem como a redução de desperdícios no uso dos recursos públicos; maior 
sustentabilidade aos sistemas de RSU financiados pelo Governo de Minas, com 
consequente diminuição dos impactos ambientais e na saúde da população; estímulo ao 
encerramento dos lixões, mediante um plano de encerramento e recuperação das áreas 
afetadas; maior número de planos de resíduos sólidos elaborados, levando às mudanças 
de atitudes e hábitos na sociedade, uma vez que os planos correspondem a um processo 
que vai muito além da finalização de um documento, partindo da elaboração, 
implementação, acompanhamento e revisão, tudo com acompanhamento social. Em 
relação aos consórcios, espera-se o fortalecimento e desenvolvimento institucional do 
serviço de manejo dos RSU nos municípios mineiros. E, ainda, alcançar os benefícios 
esperados pela reciclagem, compostagem e coleta seletiva eficiente quanto aos aspectos 
ambientais, sociais e econômicos, bem como a valorização da educação ambiental. 

Status: Auditoria realizada. Em fase de elaboração do relatório técnico inicial. 

• Gestão dos Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais. 

Escopo: Avaliar a gestão dos Recursos hídricos no Estado de Minas Gerais de modo a 
mitigar os impactos da crise hídrica que assolou o Brasil em 2014/2015. 

Finalidade: Avaliar a ação dos principais atores na gestão dos recursos hídricos no 
Estado e averiguar o papel desempenhado por eles nessa gestão; averiguar de que forma 
o IGAM tem contribuído para a implementação dos instrumentos de gestão na efetivação 
da política de recursos hídricos; averiguar a atuação dos comitês de Bacia Hidrográfica e 
Agências de Água na implementação da política de recursos hídricos em MG; verificar o 
modo pelo qual o FHIDRO tem fomentado a recuperação das bacias hidrográficas e a 
melhoria dos recursos hídricos em consonância com a política estadual de recursos 
hídricos, verificar como tem sido realizado o monitoramento hidrometereológico e de 
qualidade de água e a divulgação dos dados de recursos hídricos e de eventos críticos em 
MG. 

Benefícios esperados: Aprimoramento da gestão dos recursos hídricos no Estado de 
maneira a garantir a água para os diversos usos e usuários e a manutenção deste recurso 
para as futuras gerações. 

Status: Auditoria realizada. Em fase de elaboração da matriz de achados e procedimentos 
iniciais para elaboração do relatório técnico inicial. 
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Avaliação das políticas, programas e projetos públicos 

• Avaliação dos resultados e impactos das políticas públicas estaduais. 

Elaboração do Projeto Índice de Efetividade da Gestão Estadual – IEGE –, com o 
objetivo de aprimorar o processo da avaliação que já é realizado por meio da análise dos 
programas constantes do PPAG e da Lei Orçamentária. 

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 

A Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu artigo 76, confere ao TCEMG a 
competência de apreciar as contas prestadas, anualmente, pelo Governador do Estado e 
sobre elas emitir parecer prévio, em 60 (sessenta) dias contados do seu recebimento. Essa 
peça técnico-jurídica de natureza opinativa tem por objetivo subsidiar o julgamento das 
contas pela Assembleia Legislativa, em cumprimento ao que prescreve o inciso XX do art. 
62 da referida Constituição. 

No dia 31/03/2016, o TCEMG recebeu, dentro do prazo legal, o Balanço Geral do Estado 
referente ao exercício de 2015, que foi autuado sob o n. 977.590 e encaminhado à unidade 
técnica competente. 

A instrução processual, realizada pela Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da 
Macrogestão Governamental do Estado, contemplou a elaboração de relatório técnico, 
contendo análise detalhada das contas apresentadas pelo Governador, bem como elementos 
e informações sobre os resultados do acompanhamento efetuado ao longo do exercício 
financeiro, que subsidiou a emissão do parecer prévio pelo Tribunal. 

Além da análise formal dos dados financeiros, patrimoniais, contábeis e da legalidade dos 
atos praticados pelo Executivo, foram avaliados, pelo Tribunal, programas de governo e 
outras questões como a dívida do Estado com a União e a arrecadação estadual. 

A apreciação das contas governamentais não se esgota no simples cotejo da absoluta 
legalidade das despesas públicas. Vai muito além, averiguando a execução, a economicidade, 
a excelência, a eficiência, a eficácia, a efetividade e a equidade de tais despesas, ou seja, se a 
despesa pública alcançou ou não, em sentido macro, os objetivos constitucionais a que se 
presta, notadamente, em promover o desenvolvimento de Minas Gerais em todos os seus 
aspectos. 

O Tribunal, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 76, inciso I, da Constituição 
Estadual de 1989 e art. 3º, inciso I, da Lei Complementar n. 102, de 17/01/2008, em Sessão 
Extraordinária do Pleno de 21/11/2015, sob a presidência do Conselheiro Sebastião 



87
 

Helvecio, por maioria de votos, deliberou pela emissão de parecer favorável à aprovação das 
contas de responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas 
Gerais, Fernando Damata Pimentel, relativas ao exercício financeiro de 2015 – com as 
recomendações e determinações, nos termos dos votos do Conselheiro Relator, da 
Conselheira Revisora e dos Conselheiros Mauri Torres e José Alves Viana, ficando vencidos 
os Conselheiros Cláudio Terrão e Gilberto Diniz – conforme inciso I do art. 45 da Lei 
Orgânica deste Tribunal, de acordo com as notas taquigráficas. A decisão foi publicada no 
Diário Oficial de Contas do dia 29 de novembro de 2016, página 1. 

Além da conformidade, desde 2010, o TCEMG analisa o resultado da gestão estadual. A 
série histórica de indicadores proporciona acompanhamento mais efetivo da gestão. 

CONTROLE COM INTERVENIÊNCIA DE TERCEIROS 

Objetiva disponibilizar e/ou trocar informações com os diversos órgãos públicos para a 
defesa, determinação, sancionamento e julgamento dos atos da Administração Pública no 
âmbito das respectivas esferas de atuação. 

Participação em fiscalizações conjuntas 

• Regime Próprio da Previdência Social – RPPS – IPSEMG – e Fundo Previdenciário 
– BHPREV 

Auditoria coordenada pelo Tribunal de Contas da União – TCU – e TCE. 

Escopo: Traçar um panorama da real situação de gestão e solvência desses regimes de 
previdência social, tendo em vista a necessidade de fortalecimento das normas gerais dos 
regimes previdenciários em face da autonomia dos entes para sua organização. 

Finalidade: Analisar o regular repasse e contabilização de valores relativos a 
contribuições de entes segurados. 

Benefícios esperados: Obtenção de panorama detalhado da situação financeira e atuarial 
dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS – com relação à gestão da base de 
dados e das premissas utilizadas na avaliação atual; à arrecadação dos recursos e 
pagamento das obrigações previdenciárias e despesas administrativas, e à alocação das 
aplicações e investimentos. 

Status: Matriz de Planejamento encaminhada ao TCU para elaboração de Relatório de 
Auditoria Operacional. 
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NORMATIZAÇÃO 

Objetiva sistematizar e disponibilizar para os jurisdicionados os Atos Normativos e Súmulas 
sobre deliberações do Tribunal. 

Edição de normas relacionadas ao Controle Externo 

• Resoluções: 

R - 001/2016 Acrescenta o inciso X ao art. 147 da Resolução n. 12, de 17 de dezembro 
de 2008, que institui o Regimento Interno do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais. 

R - 002/2016 Altera a Resolução n. 02, de 27 de fevereiro de 2013, que aprova o 
Manual de Auditoria, institui o Comitê de Auditoria do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

R - 003/2016 Dispõe sobre a concessão de diária de viagem e aquisição de passagens 
aos servidores e dá outras providências. 

R - 004/2016 Aprova a Cadeia de Valor do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais. 

R - 005/2016 Indica servidores que serão agraciados com a “Medalha Emílio Moura 
da Corte de Contas do Estado de Minas Gerais” no ano de 2016. 

R - 006/2016 Aprova a implementação do Índice de Efetividade de Gestão Municipal 
- IEGM no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

R - 007/2016 Altera a Resolução n. 11/2008, de 03 de dezembro de 2008, que institui 
o Portal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e cria o 
Portal de Transparência do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais, como parte integrante do Portal do Tribunal. 

R - 008/2016 Dispõe sobre o horário de funcionamento do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais e a jornada de trabalho de seus servidores e dá 
outras providências. 

R - 009/2016 Cria programa destinado à prorrogação de licença-paternidade, mediante 
alteração da Resolução n. 02, de 30 de março de 2011, que dispõe sobre 
a prorrogação da licença-maternidade no âmbito do Tribunal de Contas 
de Minas Gerais e dá outras providências. 

R - 010/2016 Dispõe sobre a realização de despesa sob o regime de adiantamento, no 
âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

• Instruções Normativas: 

IN - 001/2016 Dispõe sobre a remessa de informações relativas à composição do Índice 
de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM, pelos Municípios, 
mediante o Sistema Informatizado de Contas dos Municípios - SICOM. 
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IN - 002/2016 Altera a redação dos incisos I e II e acrescenta o inciso III ao art. 13 da 
Instrução Normativa n. 04, de 9 de dezembro de 2015. 

IN - 003/2016 Altera a redação dos incisos II e III e acrescenta o inciso III ao art. 13 
da Instrução Normativa n. 04, de 9 de dezembro de 2015, que trata da 
remessa de informações relativas à folha de pagamento de pessoal, para 
a constituição do Cadastro de Agentes Públicos do Estado e dos 
Municípios de Minas Gerais CAPMG. 

IN - 004/2016 Estabelece diretrizes para a prestação das contas anuais do Chefe do 
Poder Executivo Municipal referentes ao exercício financeiro de 2016. 

• Decisões Normativas: 

DN - 001/2016 Fixa o valor a partir do qual a tomada de contas especial, depois de 
concluída, na forma da Instrução Normativa n. 03/2013, deverá ser 
encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para 
fins de julgamento. 

DN - 002/2016 Aprova as "Orientações sobre Controle Interno", aplicáveis aos sistemas 
de controle interno de cada um dos Poderes do Estado de Minas Gerais 
e dos seus Municípios e dá outras providências. 

Emissão de parecer em consulta 

No exercício de 2016, foram respondidas 27 (vinte e sete) Consultas, cujos questionamentos 
foram encaminhados ao Tribunal pelos seguintes consulentes: 

896.391 Prefeito Municipal de Teófilo Otoni - Getúlio Afonso Porto Neiva. 

932.439 
Secretário da Fazenda do Município de Juiz de Fora - Fulvio Piccinini 
Albertoni. 

958.027 Prefeito Municipal de Vargem Bonita - Belchior dos Reis Faria. 

958.370 Prefeito Municipal de Patos de Minas - Pedro Lucas Rodrigues. 

958.969 
Diretora do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de Itamarandiba - Marlene Moreira Pereira. 

932.726 Prefeito Municipal de Raul Soares - Célio David Nesce. 

932.736 Prefeito Municipal de Alfenas - Maurílio Peloso. 

944.577 
Defensora Pública-Geral da Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais - Christiane Neves Procópio Malard. 

898.330 Prefeito do Município de Carmo do Paranaíba - Marcos Aurélio Costa 
Lagares. 

932.484 Prefeito do Município de Itabira - Damon Lázaro de Sena. 

932.701 Prefeito do Município de Mariana - Celso Cota Neto. 
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932.748 Prefeito do Município de Sete Lagoas - Márcio Reinaldo Dias Moreira. 

932.769 Prefeito do Município de Camanducaia - Edmar Cassalho Moreira Dias. 

951.416 Presidente da Câmara Municipal de Lagoa da Prata - Quelli Cássia Couto. 

977.671 
Defensora Pública-Geral da Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais - Christiane Neves Procópio Malard. 

980.459 Presidente da Câmara Municipal de Unaí - Petrônio de Sousa Rocha. 

951.945 Prefeito Municipal de Monte Sião - João Paulo Ribeiro. 

951.294 Prefeito Municipal Uberlândia - Gilmar Machado. 

958.246 Secretário Municipal de Além Paraíba - Cleiton Tavares de Oliveira. 

965.938, 
965.939 e 
965.940 

Prefeita Municipal de Carmo do Rio Claro - Maria Aparecida Vilela. 

980.531 
Chefe do Órgão Interno de Controle do Município - Maria Delvita 
Moreira. 

969.155 Prefeito Municipal de Poço Fundo - Renato Ferreira de Oliveira. 

980.597 Prefeito Municipal de Engenheiro Caldas - Juarez Contin Junior. 

977.736 
Presidente da Câmara Municipal de Itapeva - Mônica Aparecida de 
Almeida. 

987.400 Representante Legal da Associação de Municípios da Microrregião dos 
Campos das Vertentes - Helder Sávio Silva. 
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Monitoramento do Processo de Emissão de parecer em consulta 

O Processo de Emissão de Parecer em Consulta foi totalmente automatizado em 2015 a 
partir do redesenho de suas atividades. Como resultado desse trabalho, algumas etapas e 
atividades foram suprimidas e outras melhoradas, possibilitando racionalização da tramitação 
e maior efetividade de resposta do Tribunal ao consulente. Desde setembro de 2015, 
portanto, as consultas somente são recebidas por meio do sistema E-Consulta e toda sua 
tramitação se dá por meio eletrônico. 

Analisando os dados de 2016, considerando que este exercício foi o primeiro ano completo 
de utilização da ferramenta eletrônica e da tramitação no formato redesenhado, foi possível 
observar uma grande melhora no desempenho do processo. As consultas respondidas, 
aquelas em que o Tribunal se manifesta sobre o questionamento feito pelo consulente, foram 
deliberadas num prazo médio de 148 dias a partir da autuação, tempo 56% menor que o 
gasto em 2015. Da mesma forma, as consultas não conhecidas tiveram seu prazo de análise 
significantemente reduzido de 81 dias, em 2015, para 46, em 2016, uma redução de 43%. 

Ressalte-se que, antes do redesenho do processo, se a matéria objeto de questionamento já 
houvesse sido analisada e respondida em outro processo de consulta, o Tribunal poderia 
analisá-la novamente como tese reiterada, o que gerava retrabalho. Desde 2015, no entanto, 
essas consultas passaram a não ser conhecidas, a não ser que identificada necessidade de 
reforma ou revogação da tese anterior, o que torna o processo mais ágil e possibilita que o 
Tribunal se dedique melhor aos questionamentos novos. 
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Outro dado relevante é que, das 103 consultas recebidas pelo Tribunal em 2016, 73% foram 
deliberadas no mesmo ano e dessas, 65% foram deliberadas em até 60 dias. Ressalta-se que 
a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – Atricon – recomenda o 
prazo de até três meses para resposta às consultas formuladas aos Tribunais de Contas. 

 

 

Uniformização de Jurisprudência 

• Processo n. 980.427 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado nos 
autos da Representação n. 951.577 
Decisão: pelo entendimento uniformizador no sentido de que, observadas as disposições 
dos art. 948 a 950 do Código de Processo Civil, compete ao Pleno do Tribunal de Contas 
de Minas Gerais a apreciação incidental da constitucionalidade (ou declaração de 
inconstitucionalidade) de normas municipais e estaduais, nos termos do artigo 26, V, da 
Resolução n. 12/08 e art. 97, da CF/88 c/c a Súmula n. 347 e a Súmula Vinculante n. 10, 
ambas do STF. Publicação: Diário Oficial de Contas – D.O.C. –, do dia 12/01/2017. 
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AÇÕES DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO REALIZADAS 

Escola de Contas e Capacitação “Professor Pedro Aleixo” 

A Escola de Contas e Capacitação “Professor Pedro Aleixo”, instituída pela Resolução n. 
5/94, tem por missão promover o desenvolvimento profissional dos servidores do TCEMG, 
a difusão do conhecimento ao enorme conjunto de agentes públicos municipais e estaduais, 
os jurisdicionados, além de contribuir para o fomento ao controle social. 

Para atingir tais finalidades, nos últimos anos a Escola agregou à sua estrutura organizacional 
a Secretaria Acadêmica, o Núcleo de Estudo e Pesquisa para o Controle Externo – NEPEC 
–, a Biblioteca “Conselheiro Aloysio Alves da Costa” e a Revista do TCE. 

Credenciada em 2012, pelo Decreto Estadual n. 740/2012, a Escola de Contas e Capacitação 
“Professor Pedro Aleixo” está autorizada a certificar cursos de pós-graduação lato sensu na 
área de controle externo, sem necessidade de convênio com instituições de ensino. 

Para ensino à distância em pós-graduação, deu-se início ao credenciamento perante o MEC, 
o qual foi conduzido ao longo de 2016, resultando em avaliação 4 (em 5) e consequente 
aprovação do programa. 

Em razão de sua relevância na formação de profissionais especializados, a Escola de Contas 
e Capacitação “Professor Pedro Aleixo” integra, desde 2004, a Rede de Escolas de Formação 
de Agentes Públicos de Minas Gerais – REAP –, realizando em parceria e compartilhando 
cursos destes outros para nossos servidores. São integrantes da REAP, além da Escola de 
Contas e Capacitação “Professor Pedro Aleixo”, a Escola do Legislativo (da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais), a Escola da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a Escola 
Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, o Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional (do Ministério Público de Minas Gerais), a Escola Judicial 
Desembargador Edésio Fernandes (do Tribunal de Justiça de Minas Gerais), a Escola 
Superior da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional no Estado de Minas Gerais, o Centro 
Regional de Minas Gerais da Escola de Administração Fazendária (do Ministério da Fazenda) 
e a Escola de Governo “Professor Paulo Neves de Carvalho” (da Fundação João Pinheiro), 
dentre outras. 

Ainda mantem estreita convivência com a Rede de Escolas de Tribunais de Contas – 
Rededocorp – e com a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Tribunais de 
Contas – Abel. 

Ainda foram ricas as parcerias com ENAP, OAB, CRC, CREA, CRM, Sindicato dos 
Professores, Engenheiros e Médicos, Associações Microrregionais de Municípios, SEBRAE, 
FIEMG e mais de 30 centros universitários conveniados. Foram apoiadas, também, 
iniciativas de capacitação de mais de 50 escolas governamentais no interior. 

Em seu gigantesco desafio de difundir o conhecimento técnico a públicos interno e externo 
ávidos por informações, a Escola de Contas promoveu importantes ações de 
capacitação/orientação no ano de 2016. 
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Destacamos algumas ações direcionadas aos jurisdicionados, aos servidores do TCEMG e à 
sociedade em geral: 

• No Campo da Extensão: 

Encontro Técnico - 2016 “Governança e Gestão para Novos Prefeitos e Vereadores 
Eleitos” 

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Escola de Contas e 
Capacitação Professor Pedro Aleixo, promoveu entre novembro e dezembro de 2016 o 
Encontro Técnico TCEMG e os Municípios que abordou o tema: “Governança e Gestão 
para Novos Prefeitos e Vereadores Eleitos”. 

Os Encontros ocorreram em 3 macrorregionais do Estado, nas cidades-polo de Juiz de Fora, 
Araxá e Belo Horizonte. O objetivo foi entregar aos prefeitos e vereadores eleitos e suas 
futuras equipes um completo relatório sobre a avaliação do atual estado da gestão, bem como 
informar, de forma objetiva e sintética, boas práticas que podem auxiliar na melhoria de 
desempenho da gestão e legislatura que começou em 1º de janeiro de 2017. 

Este evento fez parte do Programa “Tribunal e os Jurisdicionados”, instituído em 2010, o 
qual tem como principal meta a capacitação continuada dos agentes públicos municipais e 
estaduais. 

Pretendeu-se, com a iniciativa, promover maior interação com a sociedade, os 
jurisdicionados e instituições e, ao mesmo tempo, intensificar o papel pedagógico e 
preventivo do Tribunal. 

Cada prefeito eleito, ou representante, recebeu um pencard das mãos do Presidente Sebastião 
Helvecio com as informações reveladas na apuração do Índice de Eficiência da Gestão 
Municipal – IEGM – apurado pelo TCEMG em cada um dos 853 municípios.  

III Jornada de Contabilidade 

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por meio da Escola de Contas e 
Capacitação Professor Pedro Aleixo, realizou entre os dias 29 de agosto e 02 de setembro de 
2016 a III Jornada de Contabilidade Pública. O evento teve como objetivo geral a valorização 
do conhecimento da contabilidade pública e do papel do contador público no cenário de 
radicais transformações de sua missão. Trata-se de uma parceria firmada em 2014 entre o 
CRC e o Tribunal, resultando no evento e em diversas outras ações compartilhadas. 

Público-alvo: contadores, auxiliares contábeis, estudantes de contabilidade, servidores do 
TCEMG e alunos da pós-graduação do TCEMG. 

Cursos de EAD 

A Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo atingiu a marca de 15.559 inscritos 
nas capacitações online oferecidas entre junho e julho em áreas do conhecimento 
diretamente ligadas aos gestores e servidores dos municípios mineiros. Usando a plataforma 
de Ensino à Distância – EAD. Os cursos, ministrados em parceria com os Tribunais de 
Contas do Paraná, Mato Grosso, Pernambuco e com a Escola Nacional de Administração 
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Pública – ENAP –, alcançaram participantes de 70% de Minas Gerais (600 dos 853 
municípios do Estado). 

Testada a adesão do público, a partir do segundo semestre a Escola passou a produzir seus 
próprios cursos. Foram disponibilizados vários cursos próprios: Direito Previdenciário; 
Elaboração e Gestão de Projetos na Administração Pública; Planejamento Estratégico na 
Administração Pública; Lei de Responsabilidade Fiscal; A Função Social dos Tributos; 
Gestão de Obras e Serviço de Engenharia no Setor Público; Contabilidade Pública; Balanço 
Patrimonial: Elaboração e Análise dos Quocientes; Mutações no Patrimônio Líquido: 
Elaboração da demonstração e de notas explicativas; Benefícios a Empregados: 
Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação; Depreciação, Amortização e Exaustão: Bens 
Móveis e Imóveis; Receitas Tributárias: Reconhecimento, Mensuração; Evidenciação; Fluxo 
de Caixa; Dívida Ativa; Balanço Financeiro; Balanço Orçamentário; Contabilização do 
Estoque; Obrigações com os Fornecedores e Mutações no Patrimônio líquido: elaboração 
da demonstração e de notas explicativas. Os cursos contaram com um número significativo 
de inscritos. 

Em cenário de crise, o que dificulta a concessão de diárias e viagens, o EAD se revelou, em 
2016, ser o grande canal de capacitação dos jurisdicionados. 

Projeto Conhecer 

O Projeto Conhecer é um programa de visitação ao Tribunal de Contas aberto a estudantes 
do Estado de Minas Gerais. Foi iniciado em 2003 e já trouxe centenas de alunos para o 
Tribunal. Através dele, alunos do ensino médio e superior conhecem as atividades de 
fiscalização exercidas pelo TCEMG. 

No dia da visita, equipe do TCEMG conduz os alunos para o Auditório Vivaldi Moreira, 
onde é proferida uma palestra por um professor da Escola e exibido um vídeo institucional. 
Em seguida, a turma tem a oportunidade de conhecer as dependências do Tribunal e de 
assistir à sessão no Plenário Governador Milton Campos. 

Ao final da visita, todos os participantes recebem um certificado de comparecimento 
expedido pela Escola de Contas e Capacitação “Professor Pedro Aleixo”, além de uma 
cartilha do projeto. 

O TCEMG recebeu, com o apoio da Escola, várias visitas. Dentre elas podemos citar a turma 
do Corpo de Bombeiros e do curso de Direito do Centro Universitário Una.  

Os alunos do Curso de Habilitação de Oficiais do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte 
participaram do Projeto Conhecer no dia 23 de agosto. Orientados pelo capitão José do 
Carmo Barbosa, professor da disciplina de Direito Administrativo, os alunos assistiram a 
uma parte da sessão da 1ª Câmara, presidida pelo Conselheiro Cláudio Terrão. Em seguida, 
conheceram o Memorial Eduardo Carone Costa, onde puderam explorar a história do 
surgimento dos Tribunais de Contas no Brasil e da Corte Mineira. 

A turma do curso de Direito do Centro Universitário Una, Campus Betim, da região 
metropolitana de Belo Horizonte foi recebida no TCEMG no dia 15 de junho de 2016. Os 
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universitários assistiram à 18ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, comandada pelo 
presidente do TCEMG, Conselheiro Sebastião Helvecio e participaram de palestra dada pelo 
servidor Gustavo Vidigal sobre a estrutura, competência e jurisdição do Tribunal de Contas, 
no mini auditório da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo. A visita 
encerrou-se no Memorial Eduardo Carone Costa (no Edifício Sede do Tribunal). 

• No Campo do Ensino: 

No campo das capacitações internas, tiveram destaques as capacitações feitas por meio de 
disciplinas isoladas, como, a Atualização em Processo Civil com ênfase em normas aplicáveis 
ao Controle Externo, com 60 alunos; Tópicos Avançados em Direito Previdenciário, com 
57 alunos; e Tópicos Avançados Direito Tributário e Direito Financeiro com Foco na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, com 49 alunos. 

Ainda para servidores, destacou-se o Curso do Programa Permanente de capacitação de 
lideranças, em 2 módulos de 84 horas, com os temas “Ciclos de Gestão de Pessoas e o Papel 
do Líder”; “Comunicação, Percepção e Feedback”; “Relacionamento, Conflito e Tomada de 
Decisão Negociada”; “Motivação Humana e Accountability”; “Como Cobrar - Workshop”; 
“Plano de Ação para Melhoria de Performance” e “Planejamento e Execução e Equipes”. 

• No Campo da Pesquisa: 

No âmbito do Núcleo de Estudo e Pesquisa para o Controle Externo – NEPEC –, da Escola 
de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, criado em 2015 pela Resolução n. 2, 
inaugurou-se neste Tribunal a produção de pesquisas sob o rigor técnico-científico da 
Academia. Das quatro pesquisas iniciadas – uma em 2015 e três em 2016 –, três trabalhos 
foram entregues cujos resultados terão aplicação direta no subsídio às ações tanto do controle 
quanto de capacitação.  

a) “As Novas Regras da Contabilidade Aplicada ao Setor Público” - instituída pelas Portarias 
n. 11/PRES/2015 e 40/PRES/2015, de 05/02/2015 e 20/03/2015, respectivamente. O 
objetivo do estudo foi o levantamento de aderência ao nível das novas regras de 
Contabilidade pelas entidades públicas municipais e estaduais de Minas Gerais. A pesquisa 
está concluída e contribuirá para nivelar o conhecimento dos técnicos do TCEMG quanto 
aos novos procedimentos contábeis patrimoniais, sugerindo inclusive a necessidade de 
atualização e qualificação do público interno e dos jurisdicionados acerca da matéria. 

b) “Controle Interno dos Municípios do Estado de Minas Gerais: uma proposta de 
diagnóstico de sua efetividade” - instituída pela Portaria n. 08/PRES/2016, de 02/03/2016. 
O objetivo foi avaliar se os órgãos de controle interno dos municípios estão estruturados em 
conformidade as normas e recomendações nacionais e internacionais de boas práticas de 
controle. Está concluída e foi apresentada no II Congresso Internacional de Controle e 
Políticas Públicas, com premiação em 2º lugar. Tem potencial concreto para subsidiar matriz 
de auditorias.  

c) “O Impacto no Controle Externo do Novo Marco Regulatório das Parcerias entre o Poder 
Público e as Organizações da Sociedade Civil” - instituída pela Portaria n. 14/PRES./2016, 
de 30/03/2016. O produto da pesquisa foi a construção de um portal, disponibilizado na 
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intranet do TCEMG, onde estão consolidados os dados da pesquisa acerca do MROSC, para 
acesso de servidores, visando auxiliá-los a compreender o novo cenário normativo e 
administrativo de referidas parcerias. 

d)“O processo de prestação de contas da execução orçamentária: a conexão entre o Tribunal 
de Contas e as casas legislativas” - instituída pela Portaria n. 26/PRES./2016, de 15/06/2016. 
Estão sendo quantificados e consolidados os dados referentes aos julgamentos políticos 
feitos pelas Câmaras municipais amostrados pela pesquisa, com foco em avaliar a adequação 
do referido julgamento à finalidade do processo constitucional de julgamento de contas 
públicas. 

Biblioteca: 

No ano de 2016, a Biblioteca destaca, em sua atuação, a realização de treinamentos nas 
unidades técnicas referentes ao uso das bases de dados do Tribunal, como o TCLegis, e às 
publicações periódicas eletrônicas. O trabalho de divulgação das fontes de informação da 
Biblioteca, incluindo também o catálogo online Siabi, as publicações das Editoras Fórum, 
Governet, IOB e Zênite, foi feito em cada unidade técnica, nos dois turnos de trabalho. Essa 
atividade de treinamento de usuários revelou-se importante quanto à melhor divulgação dos 
serviços da Biblioteca e quanto ao incremento do uso dos recursos disponíveis. Objetiva-se, 
nos próximos anos, ampliar essa atividade de divulgação para outras instâncias do Tribunal. 

Outra atividade importante desempenhada pela Biblioteca é o trabalho de indexação diária e 
manutenção do banco de dados TCLegis, que contém as normas internas do Tribunal. No 
ano de 2016 deu-se continuidade à representação temática da jurisprudência, com a 
alimentação do campo indexação da base de dados TCJuris, atividade de suma importância 
para uma boa recuperação dos julgados do Tribunal. Aliada à necessidade de representação 
padronizada da jurisprudência, o Vocabulário Controlado do TCEMG continua sendo 
aperfeiçoado com o estudo de novos termos. 

É importante destacar que o Vocabulário Controlado do TCEMG, desenvolvido pela 
Biblioteca, está sendo compartilhado, atualmente, por meio de termos de cooperação técnica 
com os Tribunais de Contas do Município do Rio de Janeiro e Tribunal de Contas do Estado 
de Alagoas, sem ônus para as partes. Essa tendência de sistematização e organização da 
jurisprudência está sendo discutida atualmente no âmbito de todos os tribunais de contas 
brasileiros. 

Houve, ainda, a participação de bibliotecárias no Encontro V JurisTCs - Jurisprudência nos 
Tribunais de Contas, promovido pelo Instituto Rui Barbosa – IRB –, em Palmas-TO, em 
setembro de 2016, e no Encontro Nacional Bibliocontas, realizado a cada dois anos, com o 
objetivo de troca de experiências entre os profissionais atuantes nas unidades de informação 
dos Tribunais de Contas. 

A Biblioteca também participou dos grupos de trabalho Gestão da Informação e Gestão do 
Conhecimento, que integram o Plano Estratégico do Tribunal 2015-2019 e objetivam construir 
políticas para a gestão da informação e do conhecimento na Casa. 
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No mês de outubro de 2016, em comemoração ao Dia Nacional do Livro, foi realizado o 9º 
Escambo Literário, cujo objetivo é a permuta de livros de literatura e DVDs entre os 
servidores. 

Revista: 

A Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no biênio 2015/2016, alterou 
sua proposta editorial para se prestar à difusão de conhecimentos acadêmicos e científicos, 
estimulando o crescente envolvimento entre o controle e a sociedade. Instituiu o seu 
conselho editorial e corpo de pareceristas compostos de reconhecidos profissionais 
vinculados a centros de ensino e pesquisa do Brasil e do exterior. Passou a adotar o processo 
de revisão cega por pares (double-blind review), o que garante isenção e anonimato na análise 
dos artigos. Todo o processo é gerenciado pelo Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas 
– SEER –, que permite ações essenciais à automação das atividades de editoração de 
periódicos científicos. Suas linhas editoriais visam suprir carências de artigos doutrinários 
com temáticas de interesse dos gestores públicos, que perpassem pelas práticas da 
governança contemporânea e possibilitem uma atuação pedagógica por parte dos órgãos de 
controle e da sociedade, abrindo caminhos para um efetivo acompanhamento da gestão 
pública, constituindo importante instrumento para consulta e pesquisa. 

Em 2016, foram publicadas 4 edições (uma por trimestre), além de uma edição especial, 
dedicada à divulgação dos trabalhos apresentados na III Conferência de Controle Externo, 
realizada em 2015. 

Pós-Graduação: 

No ano de 2016, 70 alunos defenderam o Trabalho de Conclusão de Curso, perante a banca 
examinadora, e outros 350 alunos ingressaram no Programa de Pós-Graduação da Escola de 
Contas. Trabalhos de alunos formados em 2015 foram indicados para apresentação em 
Congresso, demonstrando que o Programa cumpre com sua finalidade de capacitação e de 
incentivo à pesquisa. 

O Tribunal de Contas abriu Processo Seletivo para o Curso de Pós-Graduação lato sensu em 
“Especialização em Análise de Dados Aplicados ao Controle Externo”, edital n. 10/2016 da 
Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro. 

Destinado, exclusivamente, a membros, Conselheiros substitutos, procuradores, servidores 
e colaboradores do TCEMG, este curso combina conceitos e ferramentas de econometria e 
de TI, em quatro eixos do conhecimento: Estatística e Tecnologias de Mineração de dados, 
Trilhas em R e em excel, Estratégias de Inovação.  

PRINCIPAIS PARCERIAS FIRMADAS 

Visando ao aprimoramento do controle externo, o TCEMG realizou parcerias com outros 
órgãos e instituições, a saber: 

• Acordo de Cooperação com o Tribunal de Contas do Estado do Pará, com o objetivo de 
estabelecer programa de cooperação educacional, técnico e científico entre os partícipes 
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para o desenvolvimento de cursos, sistemas tecnológicos, estudos, pesquisas e ações 
direcionadas à capacitação de servidores, membros e gestores públicos; 

• Acordo de Cooperação Técnica e Operacional com o Instituto Rui Barbosa – IRB – e 
com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, estabelecendo a Rede Nacional de 
Indicadores Públicos – REDE INDICON –, com a finalidade de compartilhar 
instrumentos de medição do desempenho da gestão pública brasileira, boas práticas e o 
conhecimento deles advindos na avaliação da gestão pública, bem como auxiliar e subsidiar 
a ação fiscalizatória exercida pelo controle externo; 

• Acordo de Cooperação Técnica com a Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG 
–, com o objetivo de analisar e propor soluções para a operacionalização da transposição 
aos Municípios dos ativos da iluminação pública, nos termos da Resolução n. 414/2010 
da ANEEL; 

• Termo de Cooperação Técnica com o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, 
objetivando o intercâmbio e a cooperação técnica entre os partícipes visando à 
disponibilização, pelo TCEMG, em caráter personalíssimo e intransferível, do uso das 
ferramentas: sistema TCJuris, MapJuris, TCLegis, tesauro e estrutura de dados acessada 
pelo TCJuris; 

• Acordo de Cooperação Técnica com a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – 
JUCEMG –, cujo objeto é a cooperação mútua entre os partícipes de forma a possibilitar 
ao Tribunal de Contas o acesso à Base de Dados do Cadastro Estadual de Empresas 
Mercantis, organizada, mantida e atualizada pela JUCEMG; 

• Termo de Cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo objeto 
é a cooperação técnica para possibilitar a transferência mútua de conhecimentos, por meio 
de servidores especializados pertencentes aos quadros de ambos os Tribunais; 

• Termo de Cooperação Técnica com o Gabinete Militar do Governador do Estado de 
Minas Gerais – GMG –, cujo objeto é o intercâmbio de conhecimentos, experiências, 
rotinas e técnicas, visando ao aperfeiçoamento das Instituições Cooperadas, no exercício 
das suas funções institucionais, bem como o compartilhamento, pelo GMG, do Sistema 
Integrado de Informações sobre Desastres – S2ID; 

• Convênio com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, cujo 
objeto é o intercâmbio de informações e cooperação técnica; 

• Termo de Cooperação Técnica com o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, cujo 
objeto é o intercâmbio e a cooperação técnica visando à disponibilização pelo TCEMG, 
em caráter personalíssimo e intransferível, dos Sistemas TCJuris, MapJuris, TCLegis, 
Tesauro e estrutura de dados acessada pelo TCJuris; 

• Termo de Cooperação Técnica com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da 
Bahia, cujo objeto é o intercâmbio e a cooperação técnica visando à disponibilização pelo 
TCEMG, em caráter personalíssimo e intransferível, dos Sistemas TCJuris, MapJuris, 
TCLegis, Tesauro e estrutura de dados acessada pelo TCJuris; 
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• Acordo de Cooperação Técnica com a Controladoria Geral do Estado, cujo objeto é o 
desenvolvimento de projetos e ações que possam contribuir para prevenção e combate à 
corrupção, promoção da transparência e da ética pública, fomento do controle social e 
fortalecimento da gestão pública, com maior efetividade na proteção dos recursos 
públicos. 

TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 

Relatório de Visitantes 

O TCEMG recebeu, ao longo do exercício de 2016, um número expressivo de visitantes para 
participação em cursos, palestras, seminários, reuniões técnicas, solicitação de 
informações/documentos, visitas técnicas, participação em sessões e demais eventos 
promovidos pela Instituição, totalizando o quantitativo de 44.270 pessoas. 

 

Fiscalizando com o TCE 

O TCE disponibiliza em seu portal (www.tce.mg.gov.br) os dados referentes à gestão pública 
das mais diversas fontes de informação – tais como as informações mensais prestadas pelos 
próprios jurisdicionados no SICOM – em espaço único. O objetivo é que a interface seja 
mais amigável, intuitiva e organizada, ampliando a transparência em benefício dos usuários. 
No mesmo espaço, o TCEMG, além de dar transparência aos atos dos fiscalizados, também 
divulga suas próprias ações. 
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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, 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. 

Nos Gráficos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e na Tabela 6 estão registradas as manifestações e demandas 
ocorridas no trimestre: 
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GRÁFICO 1 - Manifestações Recebidas 

 
Fonte: Ouvidoria do TCEMG. 

GRÁFICO 2 - Origem das Demandas 

 
Fonte: Ouvidoria do TCEMG. 
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GRÁFICO 3 - Assuntos Ouvidoria Externa 

 
Fonte: Ouvidoria do TCEMG. 

GRÁFICO 4 - Assuntos Ouvidoria Interna 

 
Fonte: Ouvidoria do TCEMG. 
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TABELA 6 - Demandas Encaminhadas 

Unidade Recebidas Concluídas 

Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional 1 1 

Diretoria da Escola de Contas 15 15 

Diretoria de Administração 29 29 

Diretoria de Administração/Diretoria de Segurança 3 3 

Diretoria de Comunicação 7 7 

Diretoria de Controle Externo do Estado 3 3 

Diretoria de Controle Externo dos Municípios 19 19 

Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal 6 6 

Diretoria de Gestão de Pessoas 57 57 

Diretoria de Segurança 29 29 

DTI – Diretoria de Tecnologia da Informação 65 63 

DTI/Diretoria de Engenharia e Perícia e Matérias Especiais 5 5 

DTI/Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal 8 8 

DTI/SICOM 182 182 

Diretoria Geral 17 17 

Diretoria Geral/Diretoria de Administração 16 16 

Gabinetes de Conselheiros 307 307 

Rede Ouvir 6 6 

Secretaria da Corregedoria 2 2 

Secretaria da Presidência 3 3 

Secretaria da Presidência/Diretoria Geral 112 112 

Secretaria do Pleno 6 6 

Superintendência do Controle Externo 30 30 

Ouvidoria (*) 757 757 

Total 1.685 1.683 
Fonte: Ouvidoria do TCEMG. 
Nota: (*) Respostas da Ouvidoria sem encaminhamento prévio para outras unidades. 
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GRÁFICO 5 - Situação das Demandas 

 
Fonte: Ouvidoria do TCEMG. 

GRÁFICO 6 - Tempo Total de Resposta (em dias úteis) 

 
Fonte: Ouvidoria do TCEMG. 
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Portal da Ouvidoria 

Importante veículo de comunicação, informação e divulgação das atividades do TCEMG, a 
Ouvidoria disponibiliza no endereço www.ouvidoria.tce.mg.gov.br notícias sobre temas 
referentes ao controle social, à transparência, à ética e à divulgação da atuação do TCEMG, 
bem como orienta o cidadão acerca de como formular consulta e como apresentar denúncia. 

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 

Todo cidadão tem 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 e a seus servidores informações relativas às suas atividades, utilizando, 
para isso, diferentes canais de comunicação. 

Portal do TCEMG na Internet 

TABELA 7 - Portal 

Tipo Quantidade 
Notícias publicadas 379 
Downloads de programas do TCEMG 1.052 
Visualizações de páginas 1.986.308 

Fonte: Relatórios Estatísticos da Corregedoria. 

Intranet 

TABELA 8 - Intranet 

Tipo Quantidade 
Notícias publicadas 816 
Visualizações de páginas 2.062.009 

Fonte: Relatórios Estatísticos da Corregedoria. 

Redes Sociais (Twitter e Facebook) 

Em 2016, o TCEMG possuía 3.045 (três mil e quarenta e cinco) seguidores em sua página 
no Twitter e 7.661 (sete mil, seiscentos e sessenta e um) seguidores em sua Fan Page no 
Facebook. 

Dentre os seguidores, destacam-se a Associação dos Tribunais de Contas – Atricon –, a 
Associação Mineira de Municípios – AMM – e o Instituto Rui Barbosa – IRB –, sempre 
compartilhando nossas postagens ou citando o nosso perfil para seus seguidores. 
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Informativo de Jurisprudência 

O Informativo de Jurisprudência, boletim quinzenal com resumos de julgados do TCEMG, 
é um instrumento de divulgação das ações praticadas pelo TCEMG em defesa do patrimônio 
público e de compartilhamento do conhecimento jurídico, contábil e econômico produzido 
pela Corte por meio de suas deliberações. 

O Informativo é publicado em versão digital e disponibilizado no Portal e na Intranet do 
TCEMG, sendo também enviado a todos aqueles que fazem o cadastro no portal. Com o 
objetivo de garantir o acompanhamento das informações, o TCEMG disponibiliza, ainda, 
um informativo Consolidado Anual, onde sintetiza em documento único todos os boletins 
lançados anualmente. 

TABELA 9 - Atividades Relacionadas ao Informativo de Jurisprudência 

Atividade Quantidade 
Acessos ao Informativo via Portal do Tribunal 161.509 
Total de cadastrados para recebimento do Informativo por e-mail até dezembro de 
2016 5.893 

Fonte: Relatórios Estatísticos da Corregedoria. 

Revista do Tribunal de Contas 

A Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais foi lançada em dezembro de 
1983, com a finalidade de divulgar atos, pareceres e decisões do TCEMG, orientar os 
jurisdicionados quanto à correta aplicação dos recursos públicos e divulgar doutrinas e 
jurisprudência. Em 2011, a revista foi inscrita no Qualis, da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior – Capes; e em 2013, vinculou-se à Escola de Contas e 
Capacitação “Professor Pedro Aleixo”. Em 2015, foi reformulada para se prestar à difusão 
de conhecimentos acadêmicos e científicos, estimulando o crescente envolvimento entre o 
controle e a sociedade. Tem periodicidade trimestral e sua publicação é feita de forma 
impressa e eletrônica. 

TABELA 10 - Atividades Relacionadas à Revista 

Atividade Quantidade 
Revistas distribuídas 16.711 
Acessos à Revista do Tribunal 5.166 
Total de cadastrados para receber a newsletter da Revista por e-mail até dezembro de 
2016 3.161 

Fonte: Relatórios Estatísticos da Corregedoria. 
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Biblioteca “Conselheiro Aloyzio Alves da Costa” 

A Biblioteca “Conselheiro Aloysio Alves da Costa” tem o objetivo prioritário de 
disponibilizar informações especialmente relacionadas ao controle externo da Administração 
pública aos diversos setores do Tribunal de Contas. 

Atende também às Prefeituras e às diversas entidades submetidas ao controle, fiscalização e 
orientação do Tribunal, bem como à sociedade em geral, disponibilizando a informação 
reunida em suas coleções (consulta no local) e bancos de dados (rede interna e internet). 

TABELA 11 - Atividades Relacionadas à Biblioteca 

Natureza Quantidade 
Atendimento ao público interno/externo 1.811 
Empréstimos de publicações 4.492 
Acessos on-line à Biblioteca 80.798 
Acessos ao TCLegis 79.406 

Fonte: Relatórios Estatísticos da Corregedoria. 

Central de Relacionamento com os Jurisdicionados – CRJ 

Desde o dia 27/11/2013, o acesso à Central de Relacionamento com o Jurisdicionado – CRJ 
– passou a ser realizado por meio do “Fale com o TCE”. 

O “Fale com o TCE” é um canal de comunicação do cidadão e do jurisdicionado com o 
Tribunal de Contas, cujo objetivo é melhorar o atendimento e unificar a forma de contato 
com a Corte de Contas. Funciona como porta de entrada única para as solicitações de 
informação ao Órgão. 

Ao realizar um pedido no “Fale com o TCE”, o solicitante recebe um número de protocolo 
que possibilita o acompanhamento da solicitação, além de receber a resposta tempestiva e 
diretamente no e-mail cadastrado. 

TABELA 12 - Atendimentos Realizados pela CRJ - Por Requerente 

Requerente Quantidade % 
Câmaras Municipais 3.355 17,68% 
Consórcio Público 139 0,73% 
Entidades Estaduais 383 2,02% 
Entidades Municipais 2.679 14,11% 
Prefeituras Municipais 12.084 63,67% 
Outros 340 1,79% 

Total 18.980 100,00% 
Fonte: Relatórios Estatísticos da Corregedoria. 
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TABELA 13 - Atendimentos Realizados pela CRJ - Por Assunto 

Requerente Quantidade % 
Central de Relacionamento com os Jurisdicionados – CRJ 87 0,46% 
Certidão de Contas 19 0,10% 
Certidão Eletrônica – SEC 22 0,12% 
Certificado Digital 27 0,14% 
E-Certidão 487 2,57% 
E-Consulta 52 0,27% 
E-Formulário 107 0,56% 
E-Petição 638 3,36% 
FISCAD 14 0,07% 
FISCAP 1.197 6,31% 
Geo-Obras 322 1,70% 
Minas Transparente 82 0,43% 
Remessa Atos de Fixação Legislativos 74 0,39% 
Remessa de Legislação 60 0,32% 
SIACE LRF 1.535 8,09% 
SIACE PCA 57 0,30% 
SisObras 1 0,00% 
Sistema de Gestão de Identidade – SGI 2.206 11,62% 
Sistema Informatizado Contas Municipais – SICOM 11.968 63,06% 
Outros 25 0,13% 

Total 18.980 100,00% 
Fonte: Relatórios Estatísticos da Corregedoria. 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Principais Ações Realizadas pela Diretoria de Tecnologia da Informação em 2016 

• Lançamento da Cartilha sobre a Metodologia de Gerenciamento de Projetos de 
Tecnologia da Informação, englobando a metodologia de gestão de projetos e de portfólio, 
desenvolvida pelo Escritório de Projetos de Tecnologia da Informação com base nas boas 
práticas do mercado e na própria experiência e conhecimento gerados na DTI; 
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• Entrega do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas e Pagamento Gestão de Pessoas – 
SIGESP – entrada em funcionamento do novo sistema informatizado de pessoal, 
totalmente desenvolvido pela DTI e de propriedade do Tribunal em 100%, o qual 
representa enorme esforço da Casa, agora de posse do código fonte, proporcionando 
expressivos ganhos de produtividade e otimização de resultado. O TCEMG inaugura nova 
fase com a gestão completa de sua folha de pagamento dentro da própria Casa, além de 
proporcionar importantes soluções sistematizadas na gestão de pessoas e da incorporação 
de novas funcionalidades. A importação de dados para a folha mensal de pagamento, antes 
feita em 2 horas, passou a ser concluída em apenas 20 minutos.  

 
• Migração do Sistema de Gestão e Acompanhamento de Processos – SGAP – para uma 

nova plataforma tecnológica e reformulação de todo o leiaute. A migração possibilitou 
eliminar telas pouco usadas, unificar informações e disponibilizar novas funcionalidades 
com o intuito de otimizar a realização das atividades. As telas agora estão mais amigáveis 
e modernas, seguindo o padrão de outros sistemas do TCE, facilitando a usabilidade. 
Outro objetivo importante dessa melhoria foi tornar possível ao SGAP viabilizar o 
Processo Eletrônico, em futuro próximo; 

 
• Implantação do monitoramento eletrônico de contratos, no Sistema de Gerenciamento de 

Contratos – SIGECON; 

• Consolidação da Central de Relacionamento com o Servidor – CRS – como ferramenta 
de entrada de demandas de serviços da DTI, bem como de outras unidades do Tribunal; 

• Aprimoramento dos mecanismos de monitoramento do nível de serviço na ferramenta 
CRS, com a adoção de planos de correção; 
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• Atualização, conforme o mercado, de mecanismos de monitoramento da infraestrutura de 
TI; 

• Ampliação dos mecanismos de monitoramento dos sistemas de informação; 

• Ampliação de métricas de referência interna para as atividades de suporte, sistemas e 
projetos; 

• Economia anual na importância de R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) com a 
aquisição de 200 computadores e o encerramento do Contrato n.  34/2012 com a 
empresa Microcity − cujo objeto era o aluguel de 150 computadores no valor mensal de 
R$30.000,00.  

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 14 e 15. 

TABELA 14 - Serviços Disponibilizados aos Servidores e para a Sociedade em Geral 

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. 

CNJ 

Certidão de Contas - Permite a pessoas físicas, 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 que seja verificada a autenticidade da assinatura de documentos 
assinados eletronicamente. 

Contabilidade 
Pública 

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

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. 

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. 

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. 
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Serviço Especificação 

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. 

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

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 que as partes e seus procuradores 
consultem os documentos processuais no Portal do TCEMG. 

Fonte: Portal do TCEMG na internet. 

TABELA 15 - Sistemas Informatizados Disponibilizados aos Jurisdicionados 

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. 
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Sistema Especificação 

FISCAD 
Sistema de Fiscalização de Atos de Admissão - utilizado pelo jurisdicionado 
para enviar ao TCEMG as informações acerca da realização de concurso 
público para admissão de pessoal. 

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). 

FISCOPA 
Sistema de Fiscalização e Controle dos Gastos Públicos destinados à 
realização da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 
2014. 

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. 

SAFE 

Sistema de Apoio a 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 dos Relatórios 
Resumidos da Execução Orçamentária – RREO – e do Relatório de Gestão 
Fiscal – RGF. 

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. 
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Sistema Especificação 

SICOM 
Sistema Informatizado de Contas Municipais - utilizado para apoiar o 
exercício do controle externo da gestão dos recursos públicos e facilitar a 
remessa dos dados pelos jurisdicionados. 

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. 

CONTROLE INTERNO 

A Controladoria Interna do TCEMG tem a finalidade de auxiliar as unidades administrativas 
e orçamentárias do TCEMG, para que executem suas atividades dentro dos estritos limites 
da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência. 

São competências da Controladoria Interna: 

• elaborar, planejar e submeter à apreciação do Presidente, até o final do primeiro trimestre 
de cada exercício, seu Plano Anual de Atividades; 

• executar atividades de controle relativas à gestão orçamentária, financeira, contábil, 
patrimonial e operacional do Tribunal; 

• avaliar as práticas operacionais das unidades que integram a estrutura organizacional do 
Tribunal; 

• executar outras competências correlatas descritas em atos normativos próprios; 

• elaborar o relatório de Controle Interno que irá compor a Prestação de Contas Anual a ser 
apresentada à Assembleia Legislativa. 

As atividades realizadas pela Controladoria Interna visam promover a participação integrada 
de todos os gestores, favorecendo a adoção de rotinas e a melhoria do autocontrole de cada 
unidade, contribuindo para maior efetividade no alcance das metas definidas pelo TCEMG. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Em conformidade com o Plano Diretor e o Plano Anual de Controle Interno e em 
cumprimento ao disposto no art. 5º, inciso IX, da Resolução n. 6/2011, as principais 
atividades desenvolvidas em 2016, visando ao aprimoramento da gestão pública, foram: 

• Elaboração do Relatório de Controle Interno que integrou a Prestação de Contas do 
TCEMG, relativa ao exercício de 2014, 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; 
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• Verificação e manifestação acerca das informações lançadas no Sistema de Fiscalização de 
Atos de Pessoal – FISCAP – relativas aos atos concessórios de aposentadoria dos 
servidores do Tribunal de Contas; 

• Verificações e manifestações em 51 (cinquenta e um) processos de aposentadoria 
encaminhadas à Diretoria de Gestão de Pessoas / Coordenadoria de Pessoal; 

• Acompanhamento da liquidação de contratos e recebimento de objetos, nos termos do 
art. 1º da Portaria n. 20/Pres./15, objetivando o controle, bem como reduzir a 
vulnerabilidade aos riscos inerentes à gestão do Tribunal; 

• Elaboração de relatórios do Business Objects – B. O. – para análise e acompanhamento 
da Execução Orçamentária (processos de pagamentos); 

• Análise da proposta de alteração da Resolução n. 02/2015 que dispõe sobre a estrutura 
organizacional e as atribuições das unidades do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais; 

• Análise de contratos do TCEMG; 

• Monitoramento Auditoria de Contratos - envio de questionário; 

• Verificação do cumprimento dos prazos de divulgação das informações disponibilizadas 
no “Portal Transparência” do TCEMG; 

• Análise de relatórios gerados pelo Sistema de Gestão Patrimonial – SISPAT; 

• Colaboração no Projeto Estratégico 12 - Aprimorar e implantar Política de Fiscalização 
Integrada e no Projeto 44 - Construir e equipar o Centro Tecnológico; 

• Planejamento e estruturação do projeto de modernização do Portal da Transparência do 
TCEMG; 

• Levantamento de prazos para manutenção de dados históricos, responsabilidades e prazos 
para publicação no Portal da Transparência do TCEMG; 

• Elaboração de minuta de Resolução e Portaria para o Portal do TCEMG; 

• Atualização do Manual do Portal do TCEMG; 

• Análise do Relatório de Gestão Fiscal do 1º e do 2º quadrimestre de 2016; 

• Elaboração do Manual de Procedimentos da Controladoria Interna; 

• Execução de trabalho de pesquisa sobre Controle Interno. 

GESTÃO DE PESSOAS 

Com foco no desenvolvimento humano, técnico e gerencial, a área de Gestão de Pessoas 
alcançou importantes avanços em 2016. 
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Principais Ações de Gestão de Pessoas Implementadas 

• Plano de Ação 06 - Estabelecer critérios, em caráter emergencial, para alocação e 
movimentação de pessoal 

► Objetivo do Plano de Ação: 

Identificar e priorizar as áreas de maior carência de servidores na movimentação de 
pessoas. 

► Benefício Esperado: 

Áreas de maior carência de servidores identificadas e priorizadas. 

► Produto Entregue: 

Foram movimentados 30 servidores para unidade técnica proveniente de Gabinetes de 
Conselheiros, Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e demais unidades do 
TCEMG. 

• Plano de Ação 16 - Elaborar e implantar programa de desenvolvimento de 
competências gerenciais e de liderança 

► Objetivo do Plano de Ação: 

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

►Benefícios Esperados: 

Promoção do entendimento do papel do líder no Ciclo de Gestão de Pessoas; 

Compartilhamento de informações e experiências; 

Sincronismo institucional (alinhamento de estratégias, processos e pessoas); 

Desenvolvimento de competências de gestão e de liderança. 

► Produtos Entregues: 

Programa instituído pela Portaria n. 46/PRES./2016; 

Módulos 1 e 2 realizados: Desenvolvimento de Competências de Liderança e 
Planejamento e Priorização, respectivamente. 

• Plano de Ação 17 - Instituir plano de sucessão nos processos de trabalho críticos 

► Objetivos do Plano de Ação: 

Garantir a continuidade dos serviços relacionados aos processos de trabalho críticos 
identificados; 

Viabilizar o repasse de competências necessárias para atuar nos processos de trabalho 
críticos identificados. 
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► Benefícios Esperados: 

Garantia da continuidade do serviço; 

Processos de trabalho críticos identificados e estruturados, com ações de repasse de 
competências realizadas. 

► Produtos Entregues: 

Criação de um banco de demandas para controle de lotação e movimentação de 
servidores. O sistema é alimentado de acordo com a demanda dos gestores; 

Disponibilização ao Órgão Técnico de levantamento de expectativa de aposentadorias 
(para planejamento de ações e metas institucionais); 

Contratação de consultoria para prestar apoio na elaboração de um plano de sucessão nos 
processos de trabalho críticos. 

• Plano de Ação 18 - Desenvolver módulo de banco de potencial 

► Objetivo do Plano de Ação: 

Identificar profissionais com potencial. 

► Benefícios Esperados: 

Alcance de melhores resultados institucionais; 

Identificação de servidores com habilidades, competências técnicas e comportamentais 
para exercer a função do cargo; 

FundoValorização profissional e pessoal do servidor; 

Matriz de competências mapeadas; 

Movimentação assertiva de pessoas no Tribunal. 

► Produto Entregue: 

Projeto premiado no concurso Inovar/Valéria Fernandes, realizado na Semana do 
Servidor/2015. 

• Projeto 38 - Gestores em Ação 

► Objetivo do Projeto: 

Desenvolver e implantar um programa permanente de compartilhamento de informações 
relacionadas à gestão e gerenciamento de pessoas, para ocupantes de cargos de direção, 
coordenação e assessoramento, visando o aprimoramento e a qualificação das pessoas, 
bem como o alcance de melhores resultados em relação à organização, produtividade e 
melhor ambiente organizacional. 

► Benefícios Esperados: 

Compartilhamento e disseminação de vivencias e experiências gerenciais; 

Fomento à cultura de comunicação entre gestores; 
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Formação de banco de informações gerenciais. 

► Produto Entregue: 

11 encontros realizados: 

► Alinhamento Institucional e Foco em Resultados: 

Distribuição de Processos e Atividades a Servidores via SGAP; 

Ética na Jornada de Trabalho. 

► Gestão do Desempenho: 

Liderança, Comunicação Assertiva, Experiências e Práticas na Gestão e Avaliação de 
Desempenho. 

► Controle Interno e Qualidade da Gestão: 

Aprendizagem Ativa; 

Controle Interno. 

► Universo Digital e Segurança da Informação: 

Big Data e Internet das Coisas; 

Desafios da Segurança da Informação para o TCE. 

► Liderar pelo Exemplo: Atitudes do Líder Ético. 

► Gestão de Mudanças e o Desafio do Gestor: 

Gestão da Mudança e o seu Desafio como Gestor; 

Mapa Estratégico e o Papel do Gestor na sua Boa Execução. 

► Liderança e Gerência: Competências que se Complementam. 

► Lado a Lado com o Gestor. 

► Encontro Interativo: O Segredo das Reuniões Produtivas: 

Reuniões Produtivas; 

Dicas de Produtividade. 

► Para Onde Vai o Controle e o Papel da Tecnologia: 

Transformação Digital nas Organizações; 

Gestão de Dados de Controle Externo no TCEMG. 

► Relações que Geram Resultados. 
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CONCLUSÃO 

Este relatório de atividades, que apresenta as ações desenvolvidas pelo Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais durante o ano de 2016, organizado para atender exigências 
constitucionais e legais, também permite o acompanhamento da sua atuação e desempenho 
pelos jurisdicionados, parceiros e pessoas da sociedade civil. Ainda, o documento 
proporciona aos dirigentes da Casa avaliar o desenvolvimento do Tribunal, de modo a 
estabelecer um planejamento com novas metas e programar novas estratégias. 

Sendo o guardião do erário, o Tribunal de Contas deve contribuir com o aperfeiçoamento 
da administração pública sempre em benefício da sociedade, observando que a qualidade do 
gasto público é tão importante quanto a quantidade.  

Para tanto, o que, primeiramente, se buscou foi elevar o princípio da governança à 
importância que merece na administração pública. Governança é direcionamento, avaliação, 
monitoramento, compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e 
controle. Diferentemente de gestão, que é o conjunto de atividades desenvolvidas, 
compreendendo as etapas de planejar, executar, controlar e agir.  

Entendemos que tais conceitos devem estar impregnados nas ações do Tribunal de Contas 
para que a instituição possa avançar, evoluindo da referência formal das análises das contas 
para outra substantiva, essencial, mais ágil, em que se destaque a qualidade do gasto público; 
isto, principalmente, pelas amplas atribuições que a Constituição Cidadã de 1988 (CF/88) a 
ele outorgou.   

Esta foi a senha para efetuar inovações, com resultados significativos, tanto na estrutura 
organizacional do Tribunal de Contas de Minas quanto na realização de parcerias, no 
investimento em novas tecnologias e metodologias, na produção e disseminação de 
conhecimentos técnicos e científicos e na divulgação do papel do controle externo. 

Para a sociedade, vislumbrou-se um controle mais proativo e próximo da ocorrência dos 
fatos, mais transparência sobre o gasto estatal, redução de desperdício e de desvios de 
recursos públicos. 

 As atividades aqui registradas demonstram o empenho e o esforço do TCEMG em cumprir 
sua missão institucional: exercer o controle da gestão pública de forma eficiente, eficaz e efetiva, em benefício 
da sociedade. 

 

Belo Horizonte, 17 de março de 2017. 

 

 

Sebastião Helvecio 
Presidente 
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3RELATÓRIO SOBRE A GESTÃO

3.1 Recursos Orçamentários e Financeiros
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RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

A Lei Orçamentária nº 21.971, de 18 de janeiro de dois mil e dezesseis, destinou ao 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais recursos orçamentários no valor de R$ 
733.835.341,00 (setecentos e trinta e três milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, trezentos 
e quarenta e um reais), visando ao cumprimento das diretrizes, objetivos, metas e 
prioridades estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) e na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

No exercício de 2016, esta Corte de Contas executou o montante de R$ 652.933.707,71 
(seiscentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e trinta e três mil, setecentos e sete reais 
e setenta e um centavos), conforme demonstrado a seguir: 

EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE 

Projeto/atividade Crédito 
autorizado 

Despesa 
empenhada % 

Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos 519.288.778,00 451.087.484,80 86,87 

Direção Administrativa 20.642.703,00 17.054.386,23 82,62 

Precatórios e Sentenças Judiciais 1.000,00 0,00 0,00 

Capacitação de Servidores do TCE, Entes 
Jurisdicionados e Representantes de Entidades 
da Sociedade 

1.501.525,00 1.224.389,28 81,54 

Proventos de Inativos Civis e Pensionistas 157.233.415,00 155.717.707,99 99,04 

Auxílios Alimentação, Creche, Moradia, Saúde e 
Outros Auxílios 18.289.920,00 13.249.485,23 72,44 

Ampliação e Modernização da Infraestrutura 
Física e Tecnológica Necessária ao 
Desenvolvimento e Aprimoramento das 
Atividades do Tribunal 

16.878.000,00 14.600.254,18 86,50 

TOTAL 733.835.341,00 652.933.707,71 88,98 
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Representação Gráfica da Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 
 

 

 
Valor total da Despesa: R$ 652.933.707,71 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2017. 

 

 

 

Maria de Fátima Garcia Cunha 
Coordenadora de Orçamento e Finanças 

TC - 5402-7 

 

 

 
Eduardo Rodrigues Chaves 

Diretor de Orçamento, Finanças Contabilidade 
TC – 1891-8 
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4RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
FINANCEIRA E PATRIMONIAL

4.1 Composição das Cotas Orçamentárias recebidas por 
Fonte e Grupo de Despesa
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COMPOSIÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS 
POR FONTE E GRUPO DE DESPESA 

 

Fonte Procedência 
Pessoal e 
encargos 
sociais 

Outras 
despesas 
correntes 

Investimentos Total 

10. Recursos 
Ordinários 1 490.250.673,00 57.884.920,00 15.000.000,00 563.135.593,00 

10. Recursos 
Ordinários 7  11.808.000,00  11.808.000,00 

42. Contribuição 
patronal para 
FUNFIP 

5 69.855.140,00   69.855.140,00 

43. Contribuição 
do servidor para 
FUNFIP 

5 46.384.417,00   46.384.417,00 

58. Recursos para 
cobertura do 
déficit atuarial do 
RPPS 

5 38.893.858,00   38.893.858,00 

60. Recursos 
diretamente 
arrecadados 

1  1.879.333,00 1.878.000,00 3.757.333,00 

Totais 645.384.088,00 71.572.253,00 16.878.000,00 733.834.341,00 

Nota: Não houve liberação de cota para Precatórios e Sentenças Judiciais, autorizada no orçamento no valor de 
R$ 1.000,00 e nem realização de despesa. 

 

 

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2017. 

 

 

Maria de Fátima Garcia Cunha 
Coordenadora de Orçamento e Finanças 

TC - 5402-7 

 

 

 

Eduardo Rodrigues Chaves 
Diretor de Orçamento, Finanças Contabilidade 

TC – 1891-8 



128
 

 
 

 

 

 

 

 



129
 

 
 

 

 

 

 

 

4RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
FINANCEIRA E PATRIMONIAL

4.2 Demonstração do comprometimento da Receita 
Corrente Líquida com a Despesa Total de Pessoal
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GOVERNO ESTADUAL - PODER LEGISLATIVO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

Jan/2016 a Dez/2016 

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) e conforme IN TCEMG nº 01, de 18.04.01, 
com redação dada pela IN nº 05, de 19.12.01   

  R$1,00 

Despesa com pessoal 

Despesas executadas 

Jan/2016 a dez/2016 

Liquidadas  
(a) 

Inscritas em restos a 
pagar não processados 

(b) 

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 580.490.417,70  - 

Pessoal Ativo 424.772.709,71  - 

Pessoal Inativo e Pensionistas 155.717.707,99  - 

Outras despesas de pessoal decorrentes de  
contratos de terceirização(§1ºdo art.18 da LRF) - - 

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 
19 da LRF) (II) 157.604.210,53  - 

Indenizações por Demissão e Incentivos à 
Demissão Voluntária - - 

Decorrentes de Decisão Judicial de período 
anterior ao da apuração - - 

Despesas de Exercícios Anteriores de período 
anterior ao da apuração 3.246.203,43 - 

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados (1) 107.520.827,66 - 

Pensionistas (2) 1.531.354,23 - 

Demais Inativos (3) 43.104.358,78 - 

Despesas de Caráter Indenizatório (4) 2.201.466,43 - 

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = 
(I - II) 422.886.207,17 - 
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Apuração do cumprimento do limite legal Valor % sobre a 
RCL 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 53.731.469.131,32   -  

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa 
+ IIIb)  422.886.207,17  0,7870% 

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20, da LRF) - 
1,00% 537.314.691,31  1,0000% 

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da 
LRF) - 0,95% 510.448.956,75  0,9500% 

LIMITE DE ALERTA:( Inciso II do parágrafo 1º do art. 
59 da LRF) - 0,90% 483.583.222,17  0,9000% 

Fonte: SIAFI-MG; Receita Corrente Líquida informada pela DCPA/SCCG/STE/SEF-MG   
Notas Explicativas:   
(1) Despesas com inativos custeadas com recursos das fontes 42 e 43, respectivamente, Contribuição Patronal para FUNFIP 
e Contribuição do Servidor para FUNFIP - Fundo Financeiro de Previdência, gerada pelo TCE.   
(2) Despesa com pensionistas, nos termos da IN TCEMG nº 01, de 18.04.01, art.3º, com redação dada pela IN nº 05, de 
19.12.01.   
(3) Despesa com Inativos, nos termos da IN TCEMG n.º 01, de 18/04/01, art. 3º, com redação dada pela IN TCEMG n.º 
05, de 19/12/01, c/c LC n.º 64, de 25/03/02, art. 38, § 1º.    
(4) Despesas não computadas no art. 18, caput, da Lei Complementar Federal n.º 101, de 04/05/00 (valor não contemplado 
nas linhas anteriores, relativo a férias prêmio e indenizações de férias regulamentares não gozadas, pagas por ocasião do 
desligamento e indenização decorrente do  exercício do cargo de Conselheiro-Presidente e Procurador-Geral  junto ao 
Tribunal de Contas).   
Limite de 1,00% conforme Decisão Conjunta da Assembléia Legislativa e Tribunal de Contas s/nº, de 12/01/2015.                       
   

 
 
 

 
Sebastião Helvecio Ramos de Castro 

Conselheiro-Presidente 

 

 

 

Eduardo Rodrigues Chaves 
Diretor de Orçamento, Finanças e Contabilidade 

 
 
 
 
 

Délia Mara Villani Monteiro 
Controladoria Interna 
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4RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
FINANCEIRA E PATRIMONIAL

4.3 Demonstração da composição do Total da Despesa de 
Pessoal
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ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DE MINAS GERAIS 

EXERCÍCIO: 2016 

Quadro dos gastos realizados com pessoal por categoria funcional 

Especificação 
Efetivo Recrutamento amplo Totais 

Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor 

Direção Superior 16 7.679.524,71 - - 16 7.679.524,71 

Efetivos 1028 339.424.598,11 - - 1028 339.424.598,11 

Cargos de 
Recrutamento 
Amplo 

- - 107 11.067.156,33 107 11.067.156,33 

Subtotais 1044 347.104.122,82 107 11.067.156,33 1151 358.171.279,15 

Inativos - - - - 631 153.685.772,20 

Pensionistas - - - - 9 1.674.031,18 

Patronal - - - - - 66.959.335,17 

Totais - - - - 1791 580.490.417,70 

* Não foram incluídas as colunas “Função Pública”, “Terceirização (art. 18, § 1º, da Lei Complementar n. 101/2000)” e 
“Contratação Temporária (art. 22 da CE)” por não terem ocorrido gastos com pessoal em tais categorias funcionais 

VALORES PAGOS A TÍTULO DE: 

 SENTENÇAS JUDICIÁRIAS:  R$ 0,00 

 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES:  R$ 3.246.203,43 

 DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO: R$ 2.201.466,43 

 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA:  R$ 0,00 

 

Joelma Conceição Zeferino de Oliveira 

Diretora de Gestão de Pessoas 

 

Eduardo Rodrigues Chaves 

Diretor de Orçamento, Finanças e Contabilidade 

 

 

Sebastião Helvecio Ramos de Castro 

Presidente 
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4RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
FINANCEIRA E PATRIMONIAL

4.4 Relatório de Inventário Físico e Financeiro dos Valores 
em Tesouraria e dos Materiais em Almoxarifado 
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INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS BENS 
PERTENCENTES AO ATIVO CIRCULANTE ESTOCADOS 
EM ALMOXARIFADO E DOS BENS PERTENCENTES AO 
ACERVO DA BIBLIOTECA DO TRIBUNAL DE CONTAS, 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 

(Portaria n. 36/PRES/2016, publicada no D.O.C. de 27/09/2016) 

DATA-BASE: 30/09/2016 

O presente relatório, elaborado em cumprimento aos atos de controle interno necessários, 
trata dos trabalhos da Comissão do inventário físico e financeiro dos bens pertencentes ao 
ativo circulante estocados em almoxarifado e dos bens pertencentes ao acervo da biblioteca 
do Tribunal de Contas, referente ao exercício de 2016, com data-base de 30/09/2016. 

INTRODUÇÃO 

A Presidência desta Casa nomeou, por meio da Portaria n. 36/PRES/2016, publicada no 
Diário Oficial de Contas (D.O.C.) em 27/09/2016, a Comissão supracitada, composta pelos 
seguintes membros, observada a segregação de função: 

I – Misael Rodrigues de Santana, TC-5119-2;  
II – Cecília de Macedo Tostes, TC-1890-0; 
II – Maria Alice Marota Crispin, TC-5410-8; 
IV – Maria das Graças Silva Rosário, TC-1249-9; 
V – Priscila Fernandes Poletto, TC-2983-9; 
VI – Martha Portugal Torres Tavares, TC-1737-7; 
VII – Rafael Lage Faria, TC-2748-8; 
VIII – Vanda Elizabeth Vidal Fonseca, TC-1632-0. 

A servidora Maria Isabela Santiago Gontijo, TC-1029-1, substituiu a servidora Priscila 
Fernandes Poletto, TC-2983-9, no exercício da função gratificada FG-3, nesta primeira fase 
dos trabalhos (30/09/2016 a 14/10/2016). 
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ROTEIRO E DESENVOLVIMENTO DO INVENTÁRIO NO 
ALMOXARIFADO 

O coordenador do Almoxarifado e Patrimônio foi comunicado com antecedência acerca dos 
trabalhos a serem desenvolvidos, e a verificação física na Unidade foi agendada para 
03/10/2016, primeiro dia útil subsequente ao levantamento mensal interno. Na oportunidade, 
o setor permaneceu fechado para atendimento externo.  

Designou-se o servidor Ricardo Schettino Jacob, responsável pela emissão dos relatórios de 
controle existentes, para identificação e localização das estantes e demais locais de 
armazenamento e estocagem dos bens existentes no Almoxarifado. 

Os trabalhos relativos ao inventário iniciaram-se às 7h30min com a distribuição equitativa, aos 
membros da comissão, dos relatórios de posição físico-financeira agrupados por tipo de 
classificação orçamentária, emitidos pelo Sistema Integrado de Gestão e Controle de Materiais 
(SIGMAT), abrangendo 100% dos materiais em estoque. Foi definido que as atividades seriam 
efetuadas por dupla de servidores. Dessa forma, um servidor realizaria a conferência física, 
atentando-se para detalhes do material como código, nome, tipo de unidade e quantidade 
existente nos locais de armazenamento; em seguida, o outro servidor faria a recontagem. 

Além da conferência física, verificou-se o estado de conservação dos materiais, a data de 
validade, o local de armazenamento. Segundo observação dos membros da Comissão, o local 
de armazenamento possui boa iluminação e ventilação; os materiais estão bem organizados 
em estantes, separados em prateleiras numeradas sequencialmente por código, o que muito 
facilitou a execução das atividades. 

Diversos materiais foram identificados com data de validade vencida, conforme a dotação 
orçamentária e valores, a saber: 

Materiais com data de validade vencida por classificação orçamentária 

Classificação Orçamentária Valor (em R$) 
33903005 – Material para escritório 87,04 
33903016 – Material de informática 35.784,30 
33903019 – Material para manutenção e reparos de imóveis 1.222,92 
33903022 – Ferramentas, ferragens e utensílios 48,61 

Fonte: relatórios do SIGMAT. 

A Unidade justificou, por e-mail, que gerencia e planeja a aquisição dos materiais de escritório, 
cuja classificação orçamentária é a de n. 33903005; que foi utilizado como parâmetro o 
consumo dos produtos nos últimos 12 meses e constatado que o item “Tinta preta para 
carimbo” foi o único a ultrapassar a data-limite, devendo-se a um processo cada vez mais 
frequente no Tribunal: inserção de carimbo numerador de páginas diretamente nos 
documentos impressos. A tinta em referência é ainda própria para o uso e distribuída 
normalmente, o que se comprova por meio do relatório de saída de materiais do SIGMAT.  

Informou, também, que a dotação n. 33903016 se refere a produtos cuja aquisição, de 
responsabilidade da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), é formada quase 
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totalmente por cartuchos de toner e de tinta. A descontinuidade de seu uso deve-se à alteração 
do parque tecnológico desta Casa, conforme Memorando n. 026/2015 daquela Diretoria. 
Alguns produtos, porém, ainda são utilizados, segundo relatório de movimentação do 
SIGMAT. Houve, no ano de 2015, a tentativa de doação de vários itens à Bolsa de Materiais 
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (SEPLAG), que declinou 
devido a expiração do prazo de validade.  

Quanto aos produtos das dotações n. 33903019 e n. 33903022, a aquisição é de 
responsabilidade da Coordenadoria de Manutenção e Obras. Foi identificada grande 
quantidade de materiais que jazem no setor com pouca e/ou nenhuma movimentação, 
conforme relatórios do SIGMAT. Trata-se de peças da antiga frota de veículos deste 
Tribunal, da primeira classificação, e de blocos, envelopes, fichários e cartões, da segunda, 
conforme quadro que se segue: 

Materiais com pouca movimentação por classificação orçamentária. 

Classificação Orçamentária Valor (em R$) 
33903023 – Material para manutenção de veículos 
automotores 5.825,99 

33903931 – Locação de serviços gráficos 2.259,86 
Fonte: Relatórios do SIGMAT. 

Justificou a Unidade que vários materiais de transporte, de dotação orçamentária  
n. 33903023, por serem inservíveis ao TCEMG, foram doados à Bolsa de Materiais da 
Secretaria de Planejamento do Estado de Minas Gerais (SEPLAG) em 2015, conforme 
autorização contida no Memorando n. 111/2015/CT. Esclareceu ainda que os itens 
atualmente em estoque são de exclusiva responsabilidade da Coordenadoria de Transportes. 
No caso dos materiais gráficos, apenas alguns modelos foram descontinuados pelos próprios 
solicitantes e não podem ser alvos de doação por possuírem a logomarca do TCEMG. Foram 
feitas novas tentativas de oferecer tais impressos para aproveitamento em outros setores a 
fim de evitar o desperdício. 

Esta Comissão recomenda providências para que seja efetuada a baixa de materiais não 
efetivamente utilizados, ou considerados inservíveis, precedida da necessária manifestação 
das coordenadorias usuárias de tais itens − praxe adotada pelo TCEMG. Ainda, recomenda 
o estudo da possibilidade de se inserir, nos relatórios emitidos pelo SIGMAT, a data de 
validade dos itens em estoque para melhor gerenciamento e planejamento de futuras 
aquisições. 

Posteriormente, os relatórios desta Comissão foram confrontados com os relatórios do 
levantamento interno do Almoxarifado, do SIGMAT, com os relatórios emitidos pelo 
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços (SIAD), realizado no último dia 
útil do mês de setembro/2016, e com os saldos de cada Unidade executora, consultados no 
Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), conforme se segue: 
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Comparativo físico e contábil dos materiais do Almoxarifado – material de 
consumo e material médico-odontológico 

Unidade 
Executora 

Valor do 
levantamento 

físico (data-base 
30/09/2016) 

(em R$) 

Itens fora do 
escopo do 
inventário* 

Valor 
contábil -

SIAFI  
(data base 

30/09/2016) 
(em R$) 

Diferença 
apurada 
(em R$) 

1020006 - 
Coordenadoria de 
Manutenção e 
Obras 

133.945,73 0,00 133.945,73 0,00 

1020007 - 
Coordenadoria de 
Compras - Material 
de consumo 

342.781,04 0,00 342.781,04 0,00 

1020007 – 
Coordenadoria de 
Compras - Material 
médico – 
odontológico 

8.351,23 0,00 8.351,23 0,00 

1020009 – 
Coordenadoria de 
Transportes 

20.423,63 6.262,39 26.686,02 0,00 

Totais 505.501,63 6.262,39 511.764,02 0,00 
Fonte: Relatórios do SIGMAT, SIAD e SIAFI. 
* Trata-se de combustível adquirido por meio do Contrato n. 16/2013 entre TCE e o Consórcio Seplag, constituído pelas 
empresas Ipiranga Produtos de Petróleo e Unidata Automação. O produto fica armazenado fora das dependências do TCE, 
portanto não foi incluído no escopo do inventário.  

O valor de R$ 6.262,39 (seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), 
da unidade executora 1020009 (fora do escopo do inventário) refere-se ao consumo de 
combustível (gasolina e óleo diesel) dos veículos da frota deste Tribunal no mês de 
setembro/2016 – material gerido pelo SIAD e não pelo SIGMAT, conforme relatório 
fornecido pela Coordenadoria de Transportes, por tratar-se de contrato celebrado em 
conjunto com a SEPLAG.  

As Unidades executoras de n. 1020005, n. 1020008, n. 1020012 e n. 1020014 apresentaram 
saldo 0 (zero). 

Os relatórios que embasaram as verificações físicas e financeiras do Almoxarifado, emitidos 
pelos sistemas SIGMAT, SIAD e SIAFI, a ata dos trabalhos assinados pelos membros da 
Comissão, inclusive cópias dos expedientes citados e e-mails, encontram-se na pasta de 
trabalhos, arquivada na Coordenadoria de Contabilidade. 
  



143
 

  

ROTEIRO E DESENVOLVIMENTO DO INVENTÁRIO NA 
BIBLIOTECA 

A coordenadora da Biblioteca foi comunicada com antecedência acerca dos trabalhos a serem 
desenvolvidos. A verificação física na Unidade foi agendada para 06/10/2016, adiado, 
porém, para 07/10/2016, visto que os relatórios do Sistema de Automação de Bibliotecas 
(SIABI) não foram finalizados a tempo. Foi impresso, também, o relatório do Sistema de 
Gestão Patrimonial (SISPAT). Perduraram as atividades até o dia 09/10/2016 e, nesse 
período, os membros da Comissão Cecília de Macedo Tostes e Maria Alice Marota Crispim 
não participaram dos trabalhos de verificação. A primeira, por força da segregação de 
funções, pois tem sua lotação na Unidade examinada, e a segunda, por encontrar-se, naquele 
momento, em viagem. Duas funcionárias, Ana Marta Accoroni Gonçalves e Ângela Maria 
de Paula França, foram designadas para auxiliar na atividade de localização das estantes e 
demais locais de armazenamento do acervo existente. 

O método de trabalho utilizado na conferência realizada na Coordenadoria de Almoxarifado 
e Patrimônio foi repetido na Coordenadoria de Biblioteca, com a distribuição equitativa, aos 
membros da Comissão, dos relatórios de posição física emitidos pelo SIABI, divididos em 
relatórios de livros, periódicos, obras da coleção de referência (R) e coleções especiais (Mata 
Machado, João Etienne, Afonso Lages e coleção de obras raras do TCEMG). 

Além da conferência física, foi verificado o estado de conservação e o local de 
armazenamento do acervo, o qual, segundo observaram os membros da Comissão, possui 
boa iluminação e ventilação; o acervo – livros, periódicos, obras da coleção de referência (R) 
e obras raras – está bem organizado em estantes, disposto em prateleiras, numerado 
sequencialmente pelo código do “número de chamada”, isto é, a identificação da posição do 
livro na prateleira e na estante, facilitando bastante a execução do inventário. 

Quanto às coleções especiais – Mata Machado, João Etienne e Afonso Lages –, os volumes 
estão dispostos em local e condições impróprias, sem a climatização adequada para o 
armazenamento. Grande quantidade de exemplares apresenta avançado estado de 
deterioração, alguns até se desintegrando (o papel “está ácido”); há acúmulo de poeira, tendo 
sido necessário o uso de luvas e máscaras cirúrgicas durante a as atividades de verificação. 

Devido ao ineditismo dessa modalidade de verificação na Unidade, ao prazo exíguo e ao 
acervo de grande monta – alcança 33.494 exemplares −, foi acordado com a Comissão para 
Elaboração da Prestação de Contas Anual de 2016 que a conferência ocorreria por 
amostragem, com o percentual próximo de 2% (dois por cento) do acervo total, 
aleatoriamente escolhido.  

Assim, foram identificadas as seguintes ocorrências: 

A) Livros não localizados: 

Coleção Mata Machado: 

- RIPERT, Georges. <Les> forces creatrices du droit. Paris: Librairie Generale de Droit et 
de Jurisprudence, 1955. 431. P - N.CHAMADA: CE/MM 340.12 RIP FOR; 
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- SAMPAY, Arturo Enrique. <La> crisis del estado de derecho liberal-burgues. Buenos 
Aires: Losada, 1942. 386. p - N.CHAMADA: CE/MM 340.12 SAM CRI. 

A justificativa apresentada: os livros, provavelmente, estão “fora de lugar”, pois não há 
registro de extravio, além da dificuldade de acesso ao local. Não possuem identificação 
externa (etiqueta) por tratar-se de coleção especial. 

A) Descrição incompleta do exemplar no SIABI: 

1 – Periódico Nacional: 

- Faltou a identificação dos anos de 2007 a 2010: 

REVISTA DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
Vitória: Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo. Anual. ISSN 1808-897X.   

Consta como pertencente ao ano de 1961, mas foram encontrados os exemplares de 
2002 e 2003: 

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: MUNICÍPIOS. Rio de Janeiro: Ibam, 
1961. Trimestral. ISSN 0034-7604.   

A justificativa apresentada: a descrição no SIABI está completa. A periodicidade é anual; os 
exemplares (um por ano) estão nas estantes. O ano de 1961 é apenas o da criação da revista. 

Foram identificados, também, atrasos significativos causados pela não devolução de 
livros no controle de empréstimo: 

- por servidores efetivos: 

01 (um) livro com atraso de 60 (sessenta) dias;  

02 (dois) livros com 42 (quarenta e dois) dias; 

02 (dois) livros com 55 (cinquenta e cinco) dias. 

A justificativa apresentada: todos os servidores foram notificados da situação por diversas 
vezes, e alguns, no momento da cobrança, encontravam-se em férias regulamentares.  

Alguns livros foram devolvidos após a realização do inventário, conforme segue:  

- por empregados de empresas prestadoras de serviços a este Tribunal de Contas,  

04 (quatro) livros com atraso de 398 (trezentos e noventa e oito) dias; 

01 (um) livro com 521 (quinhentos e vinte e um) dias; 

01 (um) livro com 196 (cento e noventa e seis) dias;  

01 (um) livro com 210 (duzentos e dez) dias; 

03 (três) livros com 192 (cento e noventa e dois) dias. 

A justificativa: os livros em atraso estão sendo cobrados às respectivas diretorias e gabinetes, 
de acordo com a Ordem de Serviço n. 3, de 20/07/2016. Alguns foram devolvidos após a 
realização do inventário.  
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Esta Comissão recomenda providências para que seja efetuada a baixa dos bens emprestados 
a ex-funcionários terceirizados, sem embargo de outras providências legais, além da adoção 
de medidas impeditivas aos inadimplentes, como multa pecuniária e suspensão da utilização 
do serviço por tempo determinado, e, ainda, a observância do art. 4º, II, a, da O.S. 03/2016. 
Também, que sejam consideradas possibilidades de doação das coleções Mata Machado e 
Afonso Lages à Faculdade de Direito, e da coleção João Etienne à Faculdade de Letras; ou, 
por outra, recomenda-se à direção desta Casa a adoção de medidas para a boa conservação 
do acervo.  

Recomenda-se ainda que, quando houver doação a este Tribunal ou nova aquisição de 
coleções a serem incorporadas ao acervo da Biblioteca, seja a Coordenadoria instada a se 
manifestar, uma vez que possui quadro de bibliotecárias capacitadas para tal. Ou, então, seja 
instituída normatização sobre a matéria, pois o espaço físico está, há muito, comprometido. 
Por fim, verificar a possibilidade de incluir, nos relatórios do SIABI, a valoração individual 
dos livros – que compõem o acervo – adquiridos pelo erário público. 

Os relatórios da verificação realizada na Biblioteca foram confrontados com o saldo da 
Unidade executora n.1020001 – Tribunal de Contas, consultados no Sistema Integrado de 
Administração Financeira (SIAFI), conforme se segue: 

Comparativo físico e contábil do acervo da Biblioteca – material de consumo  

Unidade Executora Valor do levantamento 
físico (em R$) 

Valor contábil- SIAFI 
(em R$) 

Diferença 
apurada  
(em R$) 

1020001 - Tribunal de Contas 389.937,11 389.937,11 0,00 
Fonte: Relatórios do SISPAT e SIAFI. 

Como não há identificação nos relatórios extraídos dos sistemas SIABI e SISPAT e como 
não foi possível quantificar os valores dos livros recomendados para a baixa, considerou-se 
o saldo de valor global fornecido pelo SISPAT, com o objetivo de compará-lo ao saldo do 
SIAFI. 

Os relatórios que embasaram as verificações físicas e financeiras da Biblioteca, emitidos pelos 
sistemas SIABI e SISPAT, a ata dos trabalhos assinados pelos membros da Comissão e 
cópias de e-mails estão arquivados na pasta de trabalhos, na Coordenadoria de Contabilidade. 
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CONCLUSÃO 

Conforme registrado, atesta a Comissão que os levantamentos físicos efetuados nas Unidades 
de Almoxarifado e Biblioteca conferem com os valores apurados pelo SIAFI. 

Executadas as verificações na Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio e na 
Coordenadoria de Biblioteca, nesta fase, a Comissão reconhece que as rotinas de trabalho e 
de controle, implantadas nas Unidades visitadas, observam adequadamente a economicidade, 
o controle, a conservação e a guarda do patrimônio público, pois são consideradas áreas de 
excelência desta Casa, devendo-se fazer, se for o caso, ajustes e melhorias das situações 
apontadas nas recomendações mencionadas. 

 

Belo Horizonte, 13 de outubro de 2016. 

 

 
Misael Rodrigues de Santana 

Matrícula TC-5119-2 
Presidente da Comissão 
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RELATÓRIO DE APURAÇÃO PRÉVIA DA “COMISSÃO DO 
INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS BENS 
PERTENCENTES AO ATIVO CIRCULANTE ESTOCADOS 
EM ALMOXARIFADO E DOS BENS PERTENCENTES AO 
ACERVO DA BIBLIOTECA DO TRIBUNAL DE CONTAS”, 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 

(Criada pela Portaria n. 36/PRES./2016, publicada no D.O.C. de 27/09/2016) 

DATA-BASE: 31/12/2016 

Em continuação aos trabalhos prévios da Comissão do inventário físico e financeiro dos 
bens pertencentes ao Ativo Circulante estocados em Almoxarifado e dos bens pertencentes 
ao acervo da Biblioteca do Tribunal de Contas, referentes ao exercício de 2016, procedeu-
se à verificação relativa à data-base de 31/12/2016. 

Destaca-se que o último dia laboral deste Tribunal foi 19/12/2016, conforme Portaria  
n. 02/Pres./2016, publicada no Diário Oficial de Contas (D.O.C.) de 15/01/2016. 

O roteiro e o desenvolvimento do inventário na Coordenadoria de Almoxarifado e 
Patrimônio, nesta fase, obedeceram aos mesmos critérios e práticas observados por ocasião 
da verificação da data-base de 30/09/2016. Os trabalhos foram realizados pelos servidores 
do turno da manhã, conforme acordado entre os membros da Comissão, uma vez que as 
servidoras Cecília de Macedo Tostes, Maria Alice Marota Crispin, Martha Portugal Torres 
Tavares e Priscila Fernandes Poletto, esta novamente substituída pela servidora Maria 
Isabela Santiago Gontijo, encontravam-se em férias regulamentares. 

A verificação física no setor ocorreu no dia 11/01/2017, a partir das 7h30min, abrangendo 
somente os materiais em estoque que tiveram movimentação (entrada e/ou saída) a partir de 
01/10/2016, conforme relatórios emitidos pelo Sistema Integrado de Gestão e Controle de 
Materiais (SIGMAT). A Comissão constatou que os materiais continuam em bom local de 
armazenamento e organização, não foram identificados novos materiais com data de 
validade vencida, também não houve movimentação de bens durante longo tempo, além 
daqueles já informados. 

As ocorrências apontadas na fase anterior, acerca dos bens pertencentes ao ativo circulante 
estocados em Almoxarifado já justificadas, permanecem na mesma situação, conforme 
verificado pelo setor. 

Ratificam-se todas as recomendações apontadas anteriormente para melhoria da rotina de 
trabalho e controle dos materiais. 
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Foram confrontados no último dia útil do mês de dezembro/2016, os relatórios do 
levantamento interno do Almoxarifado, emitidos pelo SIGMAT, os relatórios emitidos pelo 
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços (SIAD), e os saldos de cada 
unidade executora consultados no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), 
conforme se segue: 

Comparativo Físico e Contábil dos Materiais do Almoxarifado – Material de 
Consumo e Material Médico-Odontológico 

Unidade 
Executora 

Saldo 
inventariado 
(data-base 

30/09/2016) 
R$ 

Entrada 
(ou 

débito) 
R$ 

Saída (ou 
crédito) 

R$ 

Saldo 
inventariado 
(data-base 

31/12/2016) 
R$ 

Valor contábil 
SIAFI 

(data-base 
31/12/2016) 

R$ 

1020006  –
Coordenadoria 
de Manutenção 
e Obras 

133.945,73 52.943,68 13.543,88 173.345,54 173.345,54 

1020007 –
Coordenadoria 
de Compras –
material de 
consumo 

342.781,04 11.647,34 29.113,97 325.314,41 325.314,41 

1020007 –
Coordenadoria 
de Compras-
material 
médico-
odontológico 

8.351,23 0,00 0,00 8.351,23 8.351,23 

1020008  –
Coordenadoria 
de Serviços 
Gerais 

0,00 9.813,60 1.362,72 8.450,88 8.450,88 

1020009  –
Coordenadoria 
de Transportes 

20.423,63 300,00 14.384,10 6.339,53 6.339,53 

Totais – R$ 505.501,63 74.704,62 58.404,67 521.801,58 521.801,58 
Fonte: Relatórios do SIGMAT, SIAD e SIAFI. 
As unidades executoras 1020005, 1020012 e 1020014 apresentaram saldo 0 (zero). 

Todos os relatórios que embasaram as verificações físicas e financeiras do Almoxarifado, 
emitidos pelos sistemas SIGMAT, SIAD e SIAFI, ata dos trabalhos assinada pelos 
membros da Comissão, cópias de expedientes e e-mails encontram-se na pasta Papéis de 
Trabalho desta Comissão, que ficará arquivada na Coordenadoria de Contabilidade. 

Na Coordenadoria de Biblioteca, a verificação foi realizada no dia 18/01/2017, a partir das 
14h30min, pelos membros da Comissão lotados no turno da tarde e, de igual forma, 
seguindo roteiro e critérios daquela realizada em 30/09/2016. 
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Foi constatado que não houve movimentação (entrada ou saída) no acervo, pois não foi 
adquirido livro no período verificado, de acordo com os saldos apresentados pelos 
relatórios dos sistemas SISPAT e SIAFI, conforme saldo da unidade executora 1020001 – 
Tribunal de Contas, apontado abaixo: 

Comparativo Físico e Contábil do acervo da Biblioteca – Material de Consumo  

Unidade 
Executora 

Saldo 
inventariado 
(data-base 

30/09/2016) 
R$ 

Entrada 
(ou 

débito) R$ 

Saída (ou 
crédito) 

R$ 

Saldo 
inventariado 
(data-base 

31/12/2016) 
R$ 

Valor contábil 
SIAFI 

 (data-base 
31/12/2016) 

R$ 
1020001 -
Tribunal de 
Contas  

389.937,11 0,00 0,00 389.937,11 389.937,11 

Fonte: Relatórios do SISPAT e SIAFI. 

Das ocorrências apontadas na fase anterior, acerca dos bens pertencentes ao acervo da 
biblioteca já justificadas, foi constatada a regularização, excetuadas as situações de ex-
empregados de empresas prestadoras de serviço, conforme relatório de empréstimo de 
livros. 

Ratificam-se, também, todas as recomendações apontadas anteriormente para a possível 
melhoria da rotina de trabalho e controle dos acervos. 

Todos os relatórios que embasaram as verificações físicas e financeiras da Biblioteca, 
emitidos pelos sistemas SIABI e SISPAT, ata dos trabalhos assinados pelos membros da 
Comissão e cópias de e-mails encontram-se na pasta Papéis de Trabalho da Comissão, que 
ficará arquivada na Coordenadoria de Contabilidade. 

CONCLUSÃO 

Conforme verificado e registrado, atesta esta Comissão que os levantamentos físicos 
efetuados nas Coordenadorias de Almoxarifado e Patrimônio e de Biblioteca conferem 
com os valores apurados no SIAFI. 

Esta Comissão reconhece que as rotinas de trabalho e de controle implantadas nas 
unidades visitadas cumprem adequadamente a economicidade, o controle, a conservação e 
a guarda do patrimônio público, fazendo, se for o caso, os ajustes e melhorias das situações 
apontadas nas já citadas recomendações. 

 

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2017. 

 
 

Misael Rodrigues de Santana 
Matrícula TC-5119-2 

Presidente da Comissão 
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APÓLICES DE SEGURO SOB A GUARDA DA 
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

 

POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 

 

APÓLICES DE SEGURO  

Contrato Empresa Apólice (NR.) Valor (R$) Vencimento 

047/2016 
ADC – Administração de 
Construção Ltda. CNPJ: 
13.054.114/0001-66 

04-0775-0243364 30.904,50 23/03/2018 

024/2013 
Ágile Empreendimentos e 
Serviços Ltda. 
CNPJ: 11.312.296/0001-00 

01-0775-0044666 112.597,31 02/05/2017 

019/2015 
Eficiência Vigilância e 
Segurança Ltda. 
CNPJ: 18.565.503/0001-70 

03-0775-0183208 121.951,05 01/02/2017 

034/2015 
Gonar Engenharia Ltda. 
CNPJ: 06.226.224/0001-26 

01-0775-0040799 568.944,86 18/04/2017 

032/2011 
Imantec Instalação Manut. 
Técnica Ltda. 
CNPJ: 25.506.817/0001-67 

01-0775-0022143 77.705,28 25/02/2017 

001/2016 
Inova Tecnologia e Serviços 
Ltda. 
CNPJ: 05.208.408/0001-77 

01-0775-0005656 147.707,14 01/06/2017 

002/2016 
Inova Tecnologia e Serviços 
Ltda. 
CNPJ: 05.208.408/0001-77 

01-0775-0005880 10.241,83 22/06/2017 

007/12 
Inova Tecnologia e Serviços 
Ltda. 
CNPJ: 05.208.408/0001-77 

01-0775-02-053418 372.428,40 28/07/2017 

032/2016 
It-One Tecnologia da 
Informação Ltda. 
CNPJ: 05.333.907/0001-96 

03-0775-0190845 7.191,61 27/09/2021 

024/2015 
Maxis Informática Ltda. 
CNPJ: 65.146.037/0001-78 

03-0775-0184151 8.238,00 11/03/2018 
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Contrato Empresa Apólice (NR.) Valor (R$) Vencimento 

022/2013 
Método Telecom. e Comércio 
Ltda. 
CNPJ: 65.295.172/0001-85 

01-0775-0039355 4.171,97 08/11/2017 

020/2016 
Provac Terceirização Mão de 
Obra  Ltda. CNPJ: 
50.400.407/0001-84 

53-0775-020142588 877.253,43 30/09/2017 

039/2016 
Task Sistemas de 
Computação S.A. 
CNPJ: 28.708.477/0001-45 

04-0775-0243759 4.995,80 08/04/2018 

004/2014 
Thyssenkrupp Elevadores 
S.A. 
CNPJ: 90.347.840/0001-18 

02-0775-0298430 2.126,68 17/05/2017 

008/16 
Wave Tecnologia Sistemas 
Aud. Ltda. 
CNPJ: 17.991.869/0001-48 

04-0775-0231599 4.799,95 14/06/2017 

Total 2.351.257,81  

 

 

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2017. 

 

 

 

Maria de Fátima Garcia Cunha 
Coordenadora de Orçamento e Finanças 

TC - 5402-7 

 

 

 

 

Eduardo Rodrigues Chaves 
Diretor de Orçamento, Finanças Contabilidade 

TC – 1891-8 
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CARTAS DE FIANÇA SOB A GUARDA DA 
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

 

POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 

 

CARTAS DE FIANÇA  

Contrato Empresa Carta de 
fiança NR. Valor (R$) Vencimento 

028/2015 
LNX Travel Viagens e Turismo 
CNPJ: 20.213.607/0001-67. 1055 32.277,80 23/03/2017 

012/2016 
Inova Tecnologia e Serviços Ltda. 
CNPJ: 05.208.408/0001-77 

999247 196.140,00 31/07/2017 

012/2016 
Inova Tecnologia e Serviços Ltda. 
CNPJ: 05.208.408/0001-77 

1005282 39.837,62 31/07/2017 

019/2016 
Inova Tecnologia e Serviços Ltda. 
CNPJ: 05.208.408/0001-77 

1001032 63.732,00 17/08/2017 

Total 331.987,42  

 

 

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2017. 

 

 

 

Maria de Fátima Garcia Cunha 
Coordenadora de Orçamento e Finanças 

TC - 5402-7 

 

 

 

Eduardo Rodrigues Chaves 
Diretor de Orçamento, Finanças Contabilidade 

TC – 1891-8 
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DEPÓSITOS SOB CAUÇÃO EM GARANTIA A CONTRATOS 
SOB O CONTROLE DA COORDENADORIA DE 
ORÇAMENTO E FINANÇAS 

 

POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 

 

Empresa/fornecedor CNPJ Quantidade 
de cotas Valor (R$) 

Buffet e Lanchonete o Melhor Sabor Ltda. 04.294.830/0001-20 759,577927 2.546,29 

Data Cop Com. Serv. Microfilmagem 
Ltda. 25.403.965/0001-56 268,323387 899,50 

Gráfica e Editora Mafali Ltda. 07.795.101/0001-45 860,376645 2.884,20 

Hitachi Data Systems do Brasil Ltda. 68.074.673/0001-20 102,270316 342,85 

Rona Editora Ltda. 19.270.206/0001-60 4882,947141 16.368,89 

Synos Consultoria e Informática Ltda. 05.510.654/0001-89 10931,029240 36.643,60 

Task Sistemas de Computação S/A 28.708.477/0001-45 751,364506 2.518,77 

Telbrax Ltda. 04.513.030/0001-52 2432,834401 8.155,50 

SALDO 70.359,60 

SALDO EM BANCO 70.359,60 

SALDO SIAFI 70.359,60 
 

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2017. 

 
 
 
 

Maria de Fátima Garcia Cunha 
Coordenadora de Orçamento e Finanças 

TC - 5402-7 
 
 
 
 

Eduardo Rodrigues Chaves 
Diretor de Orçamento, Finanças Contabilidade 

TC – 1891-8 
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4RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
FINANCEIRA E PATRIMONIAL

4.5 Relatório de Levantamento e Conciliação dos Bens 
Móveis e Imóveis
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RELATÓRIO DA COMISSÃO DO INVENTÁRIO FÍSICO E 
FINANCEIRO DOS BENS PERTENCENTES AO ATIVO 
PERMANENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS  

EXERCÍCIO DE 2016/ DATA-BASE: 30/09/2016 

A Comissão do inventário físico e financeiro dos bens pertencentes ao ativo permanente 
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), exercício de 2016, instituída 
pela Portaria Presidencial n. 38/PRES./2016, publicada no Diário Oficial de Contas (D.O.C.) 
em 14/09/2016, alterada pela Portaria Presidencial n. 48/PRES./2016, publicada no 
D.O.C. em 01/11/2016 − composta pelos servidores Ana Maria Cascimiro Nicolau do 
Carmo, TC 1741-5, Presidente; Carlos Henrique Luz de Melo, TC-5419-1; Lilla Maria 
Lobato Ferreira Chacon, TC-1872-1; Lucas Ferreira Sales, TC-2746-1; Maria da Conceição 
Santos Dias, TC-5411-6; Miriam Beatriz Diniz, 5118-4; Roberto Agnaldo Teixeira, TC-
2041-6; Sandro Torres de Paula, TC-2769-1; e Ulisses de Oliveira, TC-453-4 − passa a 
relatar os trabalhos realizados para os levantamentos com data-base em 30/09/2016, 
observando-se o disposto na Portaria n. 30/PRES./2016, publicada no D.O.C. de 
22/07/2016, republicada no D.O.C. de 29/07/2016. 

1  PROCEDIMENTOS PRÉVIOS 

Primeiramente foi realizada reunião com os membros da Comissão inventariante se 
definirem o cronograma das atividades, as atribuições e competências de cada integrante e a 
metodologia a ser empregada; quando também foram acertadas as instruções acerca do 
manuseio do aparelho coletor de dados para a leitura dos códigos de barras dos bens.  

Participaram, além da presidente e dos demais componentes, a servidora Maria Cristina 
Moura, integrante da Comissão para Elaboração da Prestação de Contas Anual, o 
coordenador de Almoxarifado e Patrimônio e um funcionário do setor, responsável por 
demonstrar o uso do coletor de dados (“leitora”). 

2  METODOLOGIA 

A realização do levantamento dos bens móveis e imóveis do TCEMG baseou-se no 
inventário analítico de cada Unidade organizacional e nos elementos da escrituração 
sintética contábil. Uma vez estabelecido o cronograma, os responsáveis pelas Unidades 
foram informados acerca da realização do inventário em cada setor.  

Os trabalhos foram executados nos moldes do Manual para Elaboração da Prestação de 
Contas do Tribunal 2016, segundo orientações fornecidas pela Controladoria Interna no 
tópico “Roteiro para Inventário de Bens Móveis e Imóveis”. A Coordenadoria de 
Almoxarifado e Patrimônio forneceu relatório codificado por Unidade para subsidiar o 
levantamento patrimonial.  
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3  REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO 

3.1  Dos bens móveis 

A Comissão solicitou aos gestores das unidades a disponibilização dos bens permanentes 
para conferência, sendo prontamente atendida. Estabeleceu como critério a realização dessa 
atividade por dupla, obedecendo a sequência dos setores por andar e edifício, de modo a 
assegurar que todas as Unidades tivessem seus bens inventariados. Importante destacar que 
as atividades foram desenvolvidas sempre na presença de um servidor indicado pelo gestor. 

Durante os trabalhos de contagem dos bens, foi utilizado um coletor de dados que efetuou 
a leitura ótica dos códigos de barras afixados em cada item. Nos casos em que não foi 
possível a leitura, em razão de danificação dos selos, o número de patrimônio foi conferido 
nas antigas placas metálicas, também afixadas nos bens, e salvo no coletor com a 
codificação estabelecida pela Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio. Embora a 
Comissão tenha utilizado apenas um exemplar, essa ferramenta tecnológica proporcionou 
mais assertividade e celeridade aos trabalhos. 

Observou a Comissão que, armazenado em depósitos localizados no Edifício Anexo II, há 
um número considerável de móveis em estado precário, ou até inservíveis, para uso do 
TCEMG, os quais deverão ser oportunamente doados ou descartados, segundo informação 
prestada pela Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio. 

3.1.1 Relação de bens inventariados agrupados por categoria patrimonial constantes 
do plano de contas detalhado, conforme a classificação orçamentária 

EXEC Conta Contábil 
Código/Descrição 

Conta 
Auxiliar 

Saldo 
Inventariado 

Saldo 
Contábil ¹ Diferença 

1020001 1231101 - BENS 
MÓVEIS 5206 226.732,70 226.732,70 0,00 

1020001 1231101 - BENS 
MÓVEIS 5207 10.271.899,64 10.274.482,67 2.583,03 

1020001 1231101 - BENS 
MÓVEIS 5208 352.434,33 353.192,96 758,63 

1020001 1231101 - BENS 
MÓVEIS 5209 92.550,60 92.550,60 0,00 

1020001 1231101 - BENS 
MÓVEIS 5210 36.201,82 36.201,82 0,00 

1020001 1231101 - BENS 
MÓVEIS 5212 529.327,28 529.585,77 258,49 

1020001 1231101 - BENS 
MÓVEIS 5214 4.436.976,59 4.438.461,49 1.484,90 

1020001 1231101 - BENS 
MÓVEIS 5215 2.455.367,00 2.455.367,00 0,00 

1020001 1231101 - BENS 
MÓVEIS 5217 617.297,80 617.297,80 0,00 
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EXEC Conta Contábil 
Código/Descrição 

Conta 
Auxiliar 

Saldo 
Inventariado 

Saldo 
Contábil ¹ Diferença 

1020001 1231101 - BENS 
MÓVEIS 5218 389.937,11² 389.937,11 0,00 

1020001 1231101 - BENS 
MÓVEIS 5220 146.863,05 146.863,05 0,00 

1020001 1231101 - BENS 
MÓVEIS 5299 17.233,67 17.233,67 0,00 

1020003 1231101 - BENS 
MÓVEIS 5207 1.276.093,20 1.276.093,20 0,00 

1020003 1231101 - BENS 
MÓVEIS 5212 18.957,44 18.957,44 0,00 

Soma  20.867.872,23 20.872.957,28 5.085,05 
¹ Saldo conforme Conta Contábil 1231101 em 30/09/2016, extraído do Sistema Integrado de Administração Financeira 
(SIAFI). 
2 Esse valor não faz parte do escopo do inventário objeto desta Comissão. Refere-se ao acervo bibliográfico inventariado 
pela “Comissão do Inventário Físico e Financeiro dos Bens Pertencentes ao Ativo Circulante estocados em Almoxarifado 
e dos bens pertencentes ao acervo da Biblioteca do Tribunal de Contas”. 

As diferenças apuradas referem-se a bens constantes do controle patrimonial, não 
localizados pela comissão inventariante. 

3.1.2  Relação de bens constantes do controle patrimonial, não localizados 

Código 
Patrimonial 

Antigo 
Equipamento/Material Permanente Valor Líquido Contábil 

01080458 08.08.180   MÁQUINA FOTOGRÁFICA 
DIGITAL POWERSHOT G5 758,63 

03072981 14.07.011   CADEIRA FIXA COM 
PRANCHETA TECIDO PRETO 106,21 

03100173 14.10.014   ESTANTE DE AÇO 06 
PRATELEIRAS 104,58 

03100476 14.10.014   ESTANTE DE AÇO 06 
PRATELEIRAS 74,70 

03101433 14.10.013   ESTANTE DE AÇO 05 
PRATELEIRAS 50,58 

01210388 12.21.018   MÁQUINA DE CALCULAR 
ELÉTRICA 131,50 

03073413 14.07.022   CADEIRA GIRATÓRIA 
TECIDO PRETO 81,43 

03143476 14.14.100   MESA 583,32 

03021083 14.02.025   ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS 
ZA 201 484,08 

01280446 12.28.020   VENTILADOR DE COLUNA 126,99 

01077183 07.07.103   MICROCOMPUTADOR 
LENOVO 226G00 2.583,03 

Total 5.085,05 
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A Comissão inventariante vai monitorar os procedimentos adotados pela Coordenadoria de 
Almoxarifado e Patrimônio com o propósito de localizar tais bens, descrevendo a situação 
de cada um no relatório conclusivo a ser entregue em 31/12/2016. 

3.1.3  Extrato de baixas − conta contábil − 123.11.01 − bens móveis (PCASP) 

PERÍODO: 01/01/2016 a 30/09/2016. 

As baixas patrimoniais encontram-se elencadas no relatório abaixo obtido na 
Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio. 

Unidade 
Executora 

Natureza da despesa 
orçamentária 

Valor 
Bruto 

Depreciação 
acumulada 

Valor 
Líquido 
Contábil 

1020001 

449052-06 - Equipamentos de 
comunicação e telefonia 5.807,06 1.262,62 4.544,44 

449052-07 - Equipamentos de 
informática 374.581,50 180.973,64 193.607,86 

449052-08 - Equipamentos de 
som/video/fotog/cinemat. 7.261,90 1.696,56 5.565,34 

449052-09 - Equipamentos 
hospitalares, odont. e lab. 2.873,50 400,29 2.473,21 

449052-10 - Ferram. equip. 
instrum. p/oficina medição 210,00 51,98 158,03 

449052-12 - Máquinas/ apar/ 
utens./equip/uso indust 12.525,52 2.968,76 9.556,76 

449052-14 - Mobiliário 77.034,18 18.026,14 59.008,04 
449052-20 - Equipamentos de 
segurança eletrônica 2.100,00 488,25 1.611,75 

Total por unidade 482.393,66 205.868,24 276.525,43 

1020003 
449052-12 - Máquinas/ apar/ 
utens./equip/uso indust 95,56 22,22 73,34 

Total por unidade 95,56 22,22 73,34 
Total geral 482.489,22 205.890,46 276.598,77 

Fonte: Sistema de Gestão Patrimonial (SISPAT)>Relatório>Custo>Extrato de baixas. 

Esta Comissão verificou que as baixas relativas aos bens móveis inservíveis para o Tribunal 
foram devidamente autorizadas pela Presidência, cujos documentos se encontram na pasta 
de papéis de trabalho.  

A seguir, são discriminados valores relativos aos bens recebidos em comodato. As cópias 
de contratos e termos aditivos encontram-se na Coordenadoria de Contratos.  

Os valores informados na tabela abaixo estão de acordo com os números constantes do 
SIAFI e referem-se a contratos vigentes. 
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Bens de Terceiros Recebidos em Cessão de Uso 

201133000118000179 Prodemge/Telemar 3.510,02 C 

201207108557000190 M. Brasil Máquinas Automáticas Ltda. ME  109.934,42 C 

201261797924000236 Hewlett Packard Brasil Ltda.  28.409,64 C 

201405423963000111 Oi Móvel S/A  85.158,20 C 

201507432517000107 Simpress Comércio, Locação e Serviços S/A  211.935,20 C 

Total       438.947,48  

Fonte: Banco de dados do Sistema de Gestão Patrimonial (SISPAT) (Informática) ou SIAFI.                                                   

3.2  Dos bens imóveis  

A seguir, relação dos bens imóveis do TCEMG, situado na Avenida Raja Gabaglia, n. 1315, 
fornecida pela Coordenadoria de Manutenção e Obras.  

Relação de Bens Imóveis 

Descrição Área Construída Valor em R$ 

Edifício Sede – Palácio Rui Barbosa 10.425,07m² 20.341.912,72 
Edifício Deputado Renato Azeredo − 
Edifício Anexo I 14.715,30m² 34.292.922,97 

Edifício Ministro Antônio Baptista de 
Oliveira – Edifício Anexo II 13.573,83m² 16.828.835,01 

Terrenos  37.663.440,00 
Total  109.127.110,70 

Dados apurados nos relatórios encaminhados mensalmente à Coordenadoria de 
Contabilidade pela Coordenadoria de Manutenção e Obras. Não houve possibilidade de 
confrontar o saldo contábil, pois os bens imóveis não constam dos registros contábeis do 
TCEMG, uma vez que passaram a ser geridos de forma consolidada pela Secretaria de 
Planejamento e Gestão (SEPLAG) desde 2014. 

A Coordenadoria de Manutenção e Obras forneceu à Comissão todas as informações 
solicitadas relativas aos imóveis pertencentes ao Tribunal. 
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4  SEGURO DOS BENS MÓVEIS 

A comissão apurou que os bens móveis e imóveis do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais estão segurados pela ACE Seguradora S/A, por meio da Apólice de Seguro 
28.18.0081517.28, com vigência prorrogada pelo Aditivo II até 10/10/2016. 

5  INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

Com a instalação do Sistema de Gestão Patrimonial (SISPAT), a conferência dos bens é 
efetivada por meio de leitor ótico, gerando um arquivo .txt, carregado no sistema. Após 
esse procedimento, o próprio sistema efetua o confronto entre o arquivo .txt e os bens 
alocados em cada Unidade. Em caso de divergência, o sistema indica o bem não localizado, 
podendo o responsável retornar ao setor para nova busca ao item específico. 

É o relatório 
 
 
 
 
 

Ana Maria Cascimiro Nicolau do Carmo  
TC-1741-5 

Presidente da Comissão 

 



163
 

RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DO 
INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS BENS 
PERTENCENTES AO ATIVO PERMANENTE DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS –
EXERCÍCIO DE 2016 – DATA-BASE: 31 DE DEZEMBRO DE 
2016 

A Comissão do Inventário Físico e Financeiro dos bens pertencentes ao Ativo Permanente 
do Tribunal de Contas do Estado de Minas, exercício de 2016, instituída pela Portaria 
Presidencial Nº 38/PRES./16, publicada no Diário Oficial de Contas em 14 de setembro 
de 2016, alterada pela Portaria Presidencial Nº 48/PRES./16, publicada no Diário Oficial 
de Contas em 01 de novembro de 2016, composta pelos servidores Ana Maria Cascimiro 
Nicolau do Carmo, TC 1741-5, Presidente; Carlos Henrique Luz de Melo, TC-5419-1; Lilla 
Maria Lobato Ferreira Chacon, TC-1872-1; Lucas Ferreira Sales, TC-2746-1; Maria da 
Conceição Santos Dias, TC-5411-6; Miriam Beatriz Diniz, 5118-4; Roberto Agnaldo 
Teixeira, TC-2041-6; Sandro Torres de Paula, TC-2769-1; e Ulisses  de Oliveira, TC-453-4, 
passa a relatar as alterações dos bens patrimoniais ocorridas  a partir de 01 de outubro de 
2016 com resultados finais de seus levantamentos em 31/12/2016, observando-se o 
disposto na Portaria  30/PRES./2016. 

(Diário Oficial de Contas de 22/07/2016) – (Republicada no Diário Oficial de Contas de 
29/07/2016) 

1 INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS  

Dando continuidade aos trabalhos realizados pela Comissão, foram adotados os 
procedimentos de conferência das incorporações e desincorporações (baixas) do último 
trimestre, conforme representação nos quadros a seguir: 

1.1 Bens incorporados a partir de 01/10/2016 

Natureza orçamentária Unidade executora Valor bruto contábil (R$) 
449052-08 - Equipamentos de 
som/vídeo/fotografia e 
cinematografia 

1020001 21.143,68 

449052-14 - Mobiliário 1020001 835.596,00 
449052-07 - Equipamentos de 
informática 1020001 325.250,00 

Total geral R$  1.181.989,68 
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1.2 Bens desincorporados – Conta contábil 123.11.01 – Bens móveis (PCASP) 

Classificação 
orçamentária 

Código 
patrimonial 

Equipamento/material 
permanente Marca 

Valor 
bruto 
(r$) 

449052-10 15205 Elevador para veículos Baldessari 3.433,07 
Documento de doação: Memorando-937/2016 de 07/12/2016 Coordenadoria de Patrimônio Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais para doação à Beneficiária Associrecicle - Associação dos Recicladores de Belo Horizonte.  

A seguir, demonstra-se o saldo contábil atualizado em 31 de dezembro de 2016: 

Relação de bens inventariados agrupados por categoria patrimonial constantes do 
plano de contas detalhado conforme a classificação orçamentária 

Unidade 
executora 

Conta 
auxiliar 

Saldo 
inventariado em 
30/09/16¹ (R$) 

Incorporações 
(R$) 

Baixa 
(doação) 

(R$) 

Saldo 
contábil em 
31/12/2016² 

(R$) 

Diferença 
(R$) 

1020001 5206 226.732,70   226.732,70  

1020001 5207 10.274.482,67 325.250,00  11.218.299,63 618.566,964 

1020001 5208 352.434,33  
21.143,68  374.336,64 758,63 

1020001 5209 92.550,60   92.550,60 0,00 

1020001 5210 36.201,82  -3.433,075 32.768,75  

1020001 5212 529.585,77   529.585,77  

1020001 5214 4.438.461,49 835.596,00  5.274.057,49  

1020001 5215 2.455.367,00   2.455.367,00 0,00 

1020001 5217 617.297,80   617.297,80 0,00 

1020001 5218 389.937,11³   389.937,11 0,00 

1020001 5220 146.863,05   146.863,05 0,00 

1020001 5299 17.233,67   17.233,67 0,00 

1020003 5207 1.276.093,20   1.276.093,20 0,00 
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Unidade 
executora 

Conta 
auxiliar 

Saldo 
inventariado em 
30/09/16¹ (R$) 

Incorporações 
(R$) 

Baixa 
(doação) 

(R$) 

Saldo 
contábil em 
31/12/2016² 

(R$) 

Diferença 
(r$) 

1020003 5212 18.957,44   18.957,44 0,00 

  20.872.957,28 1.181.989,68 -3.433,075 22.670.080,85 619.325,59 

1   Saldo Inventariado em 30/09/2016. 
2  Saldo conforme conta contábil 1231101 em 31/12/2016, extraído do SIAFI. 
3 Este valor não faz parte do escopo do inventário objeto desta Comissão, refere-se ao acervo bibliográfico inventariado pela Comissão 
do inventário físico e financeiro dos bens pertencentes ao ativo circulante estocados em almoxarifado e dos bens pertencente,s ao acervo 
da biblioteca do Tribunal de Contas. 
4  A diferença refere-se à aquisição, em 19/12/2016, de equipamentos de informática cuja nota foi liquidada pela Diretoria de Orçamento, 
Contabilidade e Finanças, entretanto os bens não foram incorporados pela Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio.  
5  O valor refere-se a bens cedidos à Associrecicle –Associação dos Recicladores de Belo Horizonte. 

MONITORAMENTO DAS PENDÊNCIAS IDENTIFICADAS EM 
30/09/2016 

Informa-se que os bens não localizados pela Comissão Inventariante no relatório de 
30/09/2016 foram encontrados. A Máquina Fotográfica digital POWERSHOT G5, 
conforme informação da Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio (Mem./CP n. 
01/27) gerou a diferença apontada no item relativo à conta auxiliar 5208. O fato foi 
comunicado à Diretoria de Administração, que emitiu o Mem./DA 67/2015, endereçado à 
Corregedoria, que deu seu parecer e o encaminhou à Presidência, por meio do Exp. 
Corregedoria 22/2015 em 08/04/2015, no qual sugere a baixa do bem patrimonial. A 
autorização do Presidente para a baixa do bem foi expedida em 29/04/2015 ao 
Corregedor. Até a data de emissão do relatório a Diretoria de Administração não tinha 
conhecimento da respectiva decisão. 

Os documentos (papéis de trabalho) que serviram de base para a elaboração do presente 
relatório encontram-se organizados em pasta “catálogo” a ser entregue à Corregedoria. 

É o relatório. 

 

Tribunal de Contas, 31 de dezembro de 2016 

 

 

 

 
Ana Maria Cascimiro Nicolau do Carmo  

TC-1741-5 
Presidente da Comissão 
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4RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
FINANCEIRA E PATRIMONIAL

4.6 Relatório das Obrigações constantes dos grupos do 
Passivo Circulante e Não Circulante, bem como das contas 
integrantes do compensado e contas de controle (Dívida 
Flutuante)



168
 

 
 

 

 

 

 

 



169
 

RELATÓRIO DA COMISSÃO DESIGNADA PARA 
LEVANTAMENTO DO PASSIVO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

DATA-BASE: 30/09/2016 

ATOS DE DESIGNAÇÃO: Portaria n. 037/PRES./2016 e Portaria n. 
045/PRES./2016 

 
 

COMPONENTES:  

- Patrícia Silva Cortez –  TC 1826-8 – Presidente 

- Maria Elizabeth P. Pimenta e Santos – TC 1004-6  

- Rosa Angélica Diniz Abreu – TC 2106-4 

- Sandra Bezerra Gomes – TC 978-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novemb ro/2016  
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RELATÓRIO 
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição que 
lhe confere o inciso I do art. 19 da Lei Complementar n. 12/2008, publicou a Portaria                                 
n. 037/PRES./2016, alterada pela Portaria n. 45/PRES./2016 no Diário Oficial de Contas 
(D.O.C.) de 12/09/2016 e 14/10/2016, respectivamente, instituindo a “Comissão do 
inventário físico e financeiro dos valores em tesouraria e das obrigações constantes do 
passivo circulante e não circulante, incluindo os atos potenciais passivos do Tribunal de 
Contas referentes ao exercício de 2016”. 

1  INTRODUÇÃO 
As regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes 
da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas sob a mesma base conceitual – 
objetivando dar efetividade à convergência aos Padrões Internacionais de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público – encontram-se normatizadas pela Portaria n. 634/2013, expedida 
pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 

É importante citar que tal convergência não foi ainda finalizada, restando pendente a adoção 
dos necessários procedimentos contábeis patrimoniais, atualmente normatizados pela 
Portaria STN n. 548, de 24/09/2015, que fixou os prazos-limite para a respectiva 
implementação em atendimento ao art. 13 da Portaria STN n. 634, de 19/11/2013, in verbis: 

Art. 13 - Os Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PCP, definidos no 
MCASP e de observância obrigatória pelos entes da Federação, terão prazos 
finais de implantação estabelecidos de forma gradual por meio de ato 
normativo da STN. 

Deste modo, a fim de atender à referida normatização, os Balanços e Demonstrativos 
Contábeis deste Tribunal foram elaborados de acordo com o Plano de Contas Aplicado ao 
Setor Público (PCASP), que estabelece conceitos básicos, regras para registro dos atos e fatos 
e estrutura contábil padronizada, em conformidade com dispositivos legais vigentes, 
observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).  

Esta prática nova permitirá que a Contabilidade assuma papel gerencial de imprescindível 
valia para efetivamente dar transparência aos gastos públicos, propiciando a produção e a 
divulgação de informações para o conhecimento dos cidadãos e para a tomada de decisão 
pelos governantes. 

Registre-se que, no presente caso, a evidenciação dos Passivos Contingentes em Contas de 
Controle e em Notas Explicativas, de acordo com o item 3.2.3 do Anexo da referida Portaria 
STN n. 548/2015, será exigida a partir de 01/01/2019 para os Estados e o Distrito Federal. 

No âmbito deste Tribunal, foi editada a Portaria n. 89, de 26/11/2015, que estabelece o 
cronograma para adoção dos procedimentos contábeis estabelecidos pela STN. 

Nesse sentido, a fim de conhecer as medidas adotadas para a apuração do Passivo, a 
Comissão entrevistou a Coordenadora de Contabilidade, que informou sobre a 
impossibilidade de efetuar o registro contábil do Passivo das Obrigações com Pessoal, eis 
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que o Módulo LCP 830 – Obrigações de Pessoal a Apropriar encontra-se bloqueado no 
Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).  

Registre-se que a Coordenadoria de Pessoal e Pagamento realiza mensalmente os 
levantamentos necessários, diponibilizando à Comissão, por meio eletrônico, os seguintes 
relatórios: 

- Provisão para Equivalência Salarial – Inativos/Pensionistas; 

- Provisão para Revisão de Proventos – Inativos; 

- Provisão para GFFO – Inativos; 

- Provisão para URV – Ativos/Inativos/Pensionistas. 

Por fim, é importante salientar que foi editada a Portaria n. 30/PRES./2016, de 22/07/2016, 
republicada em 29/07/2016, que estabelece as datas-limite e atividades relativas ao 
encerramento do exercício financeiro e à apresentação e formalização da prestação de contas 
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

Isto posto, apresenta-se a análise do Passivo consignado no Balancete encerrado em 
30/09/2016. 

2  METODOLOGIA 
O presente Relatório foi embasado nos seguintes normativos: 

- Lei Federal n. 4.320, de 17/03/1964; 

- Lei Complementar n. 101/2000, de 04/05/2001; 

- Portaria TCEMG n. 30/PRES./2016, de 29/07/2016; 

- Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP); e 

- Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP). 

Para subsidiar este trabalho, foram feitas consultas aos Relatórios referentes ao Balancete 
de Setembro/2016 do PCASP e à s  Contas Contábeis com os respectivos extratos, todos 
emitidos pelo SIAFI e pelo Businness Objects (BO), ferramenta de acesso ao Módulo de 
Programação Orçamentária do referido sistema, e anexados em seção específica da 
Prestação de Contas. 

Ainda, todos os documentos que fundamentaram os lançamentos contábeis com os dados 
registrados no Grupo 2 – Passivo e Patrimônio Líquido foram validados para se atestar 
sua fidedignidade. 

A verificação do Grupo 8 – Controles Credores foi feita por meio do cruzamento dos 
registros efetuados pela Coordenadoria de Contabilidade no SIAFI com os lançamentos do 
Sistema de Gerencimento de Contratos (SIGECON) deste Tribunal. As divergências 
apuradas foram acertadas por essa Coordenadoria, que diligenciou os responsáveis pela 
execução dos contratos. No decorrer do mês de outubro, foram realizados no SIAFI os 
ajustes necessários.  
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Registre-se que os Papéis de Trabalho estão organizados em pasta anexa a este Relatório, 
a qual, sugere-se, deve ser arquivada na Coordenadoria de Contabilidade. 

3  COMPOSIÇÃO DO PASSIVO 

3.1  Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) 

Destacam-se, a seguir, as contas integrantes do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público (PCASP) necessárias ao levantamento das Obrigações constantes do Passivo 
Circulante e não Circulante, incluindo os Atos Potenciais Passivos, evidenciando os 
respectivos saldos apresentados em setembro de 2016. 

2.              PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
2.1            PASSIVO CIRCULANTE 
2.1.1.2       OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E 

ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 

CONTA SET/2016 
2.1.1.2.1.01 Benefícios – Inativos 125,00 

Total R$125,00 

2.1.1.4      ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 

CONTA SET/2016 
2.1.1.4.1.01.01 Encargos Sociais –  A tivo 151.148,25 
2.1.1.4.1.01.03 Encargos Sociais –  I n a t i v o  28.094,26 

Total R$179.242,51 

2.1.3.1     FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 

CONTA SET/2016 
2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar 192.772,23 

Total R$192.772,23 
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2.1.8       DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 
2.1.8.8    VALORES RESTITUÍVEIS 

CONTA SET/2016 
2.1.8.8.1.01 Imposto de Renda Retido na Fonte 1.784.246,87 

2.1.8.8.1.03 Contribuições/Retenções/Descontos/Inst. 
Previdenciários 579.942,86 

2.1.8.8.1.04 Cauções e Garantias Diversas 68.301,08 
2.1.8.8.1.08 Depósitos de Terceiros 320,00 

2.1.8.8.1.15 Custo de Processamento de Consignatários 
a Recolher 562,22 

2.1.8.8.1.16 Contribuições ao Fundo Financeiro 
Previdenciário (FUNFIP) 866.861,52 

2.1.8.8.1.88 Outros V alores Restituíveis 2.526.677,62 
Total R$5.826.912,17 

 

Total do Passivo Circulante R$6.199.051,91 

2.3             PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
2.3.7.                    RESULTADOS ACUMULADOS 
2.3.7.1         SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 
2.3.7.1.1      SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 

CONTA SET/2016 

2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de 
Exercícios Anteriores (1.669.940.901,33) 

Total ($1.669.940.901,33) 

2.3.7.1.2    SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS (Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social) 

CONTA SET/2016 

2.3.7.1.2.02 Superávits ou Déficits de 
Exercícios Anteriores 1.745.696.938,27 

Total R$1.745.696.938,27 
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8                CONTROLES CREDORES 
8.1.2            EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 
8.1.2.3              EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

CONTA SET/2016 

8.1.2.3.1.01 Contratos de Fornecimento 
a Executar 1.688.701,65 

8.1.2.3.2.01 Contratos de Serviços – a 
Executar 38.544.602,64 

8.1.2.3.4.01 Contratos de Execução de 
Obras - a Executar 7.184.936,08 

Total R$47.418.240,37 

8.1.2.9 – EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 

CONTA SET/2016 

8.1.2.9.1.08 
Responsáveis por Bens 
Recebidos para Cessão de 
Uso/Comodato/Doações 

438.947,48 

Total R$438.947,48 
 

Total de Atos Potenciais Passivos R$47.857.187,85 

3.2  Passivo do TCEMG 

Para fins de divulgação das Demonstrações Contábeis, nos termos da legislação de regência, 
especialmente a Lei n. 4.320/1964, o Passivo deste Tribunal compreende: 

PASSIVO 
 PASSIVO CIRCULANTE...............................................................R$6.199.051,91 
  - Depósitos........................................................................................................................5.826.349,95 
  Consignações/Retenções/Descontos em Pagamentos...........................5.757.728,87 
  Depósitos de Diversas Origens.....................................................................68.621,08 
 - Obrigações em Circulação................................................................................372.701,96 
  Obrigações Liquidadas a Pagar.............................................................372.139,74 
  Credores – Entidades e Agentes..............................................................................562,22 
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PATRIMÔNIO 
Patrimônio/Capital 
 QUADRO DO PASSIVO FINANCEIRO.....................................R$6.199.051,91 
  - Obrigações a Liquidar do Exercício................................................................R$1.344.605,43 
  Restos a Pagar Não Processados ...................................................................1.344.605,43 

 

 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO........................R$6.199.051,91 
 - Atos Potenciais Passivos........................................................................R$47.857.187,85 
  Obrigações Contratuais...................................................................47.418.240,37 
  Outros Atos Potenciais Passivos......................................................................438.947,48 

3.3  Execução dos Atos Potenciais Passivos 

A verificação do Grupo 8.1.2 – Execução dos Atos Potenciais Passivos foi feita por meio 
do cruzamento dos registros efetuados pela Coordenadoria de Contabilidade no SIAFI com 
os lançamentos do SIGECON deste Tribunal.  

Foi elaborada planilha – anexada à pasta Papéis de Trabalho, contendo os Saldos a Executar 
de todos os contratos – que demonstra as divergências apuradas, já corrigidas pela 
Coordenadoria de Contabilidade, que diligenciou os responsáveis pela execução dos 
contratos. No decorrer do mês de outubro, foram realizados os ajustes necessários no SIAFI. 
Tais divergências totalizaram os valores abaixo destacados:  

1. R$337.078,39 – o valor relativo ao confronto entre o total da Conta “Execução de 
Obrigações Contratuais” (R$47.418.240,37) consignado no Balancete de 
Setembro/2016 e o apurado no Demonstrativo a seguir (R$47.081.161,98) decorre 
do lançamento em duplicidade, no SIAFI, de valores referentes ao contrato 
Ipiranga/Unidata; e 

2. R$1.912.976,38 – o valor relativo ao confronto entre o referido “Saldo a Executar - 
SIAFI,” apurado (R$47.081.161,98), e o registrado no SIGECON 
(R$45.888.185,60).  
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4  INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES EM 
TESOURARIA 

TERMO DE CONFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS 

Data-base: 30/09/2016 

Itens Coordenadoria de 
Finanças Secretaria do Pleno Totais 

Data e horário 03/10/2016 – 11h00 06/10/2016 – 9h00  

Gestor Maria de Fátima G. 
Cunha 

Alexandre Pires de 
Lima  

Responsável Silvânia C. Xavier Ineir Carvalho 
Filgueiras  

Total em Espécie R$122,50 R$3.297,00 R$3.419,50 
Total em Cheques - R$339,50 339,50 
Valores em Cartas 
de Fiança R$331.987,42  331.987,42 (1) 

Depósitos sob 
Caução em 
Garantia a 
Contratos 

R$68.301,08  68.301,08 (2) 

Valores em 
Apólices desseguro R$2.438.728,81  2.438.728,81 (3) 

Totais: R$2.839.139,81 R$3.636,50  
Total Geral:   R$2.842.776,31 

Obs: (*) O levantamento foi realizado no dia 06/10/2016, em razão de fatos supervenientes. 
(1) Confere com o saldo da conta contábil 8.1.1.1.1.01.01, em 30/09/2016, conforme extrato emitido pelo 

SIAFI. 
(2) Confere com o saldo da conta contábil 2.1.8.8.1.04, em 30/09/2016, conforme extrato emitido pelo 

SIAFI. 
(3) Confere com o saldo da conta contábil 8.1.1.1.1.02.01, em 30/09/2016, conforme extrato emitido pelo 

SIAFI 

Conclusão: A Comissão atesta que a contagem física está em conformidade com a 
respectiva documentação comprobatória anexada à pasta Papéis de Trabalho. 
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5  CONCLUSÃO 
Por todo o exposto, saliente-se a constatação da fidedignidade dos dados registrados nas 
demonstrações contábeis apresentadas relativos ao Inventário Físico e Financeiro dos 
Valores em Tesouraria e das Obrigações constantes do Passivo Circulante e Não 
Circulante, incluindo os Atos Potenciais Passivos do exercício de 2016, considerados os 
ajustes necessários a este último grupo, já providenciados pelos setores competentes. 

Esta Comissão verificou que o Tribunal editou a Portaria n. 89/PRES./2015, com o 
objetivo de implementação final dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais nos termos 
definidos pela Portaria STN n. 548, de 24/09/2015. Apurou também que os setores vêm 
cumprindo o cronograma estabelecido.  

 

 

Tribunal de Contas, 01/11/2016. 

 

 

 

 
Patrícia Silva Cortez 

TC 1826-8  
Presidente 
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ANEXOS 
 Portarias n. 037/PRES./2016 e 045/PRES/2016 (seção específica da Prestação de 

Contas); 
 Balancete de Verificação referente a Setembro/2016 – PCASP (seção de Anexos 

da Prestação de Contas); 
 Balancete M e n s a l  -  Setembro/2016 (seção de Anexos da Prestação de Contas); 
 Planilhas referentes aos extratos de “Saldo Conta Contábil – Analítico” do 

Balancete de Setembro/2016; 
 Planilhas referentes aos extratos dos Saldos das Contas Contábeis dos Grupos 2 e 

8 do PCASP, relativos a Setembro/2016; 
 Demonstrativo “Depósitos sob Caução em Garantia a Contratos” - 

Setembro/2016; 
 Demonstrativo “Apólices de Seguro sob a guarda da Coordenadoria de 

Finanças”; 
 Demonstrativo “Cartas de Fiança sob a guarda da Coordenadoria de Finanças”.  
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SALDO CONTA CONTÁBIL ANALÍTICO 

30/09/2016 

Balancete de Setembro 

Unidade Orçamentária 1021 – Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 

Unidade Executora 1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil 2110101- Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 
Saldo em 30/09/2016  R$1.784.246,87 

 
Unidade Executora 1020001 - Tribunal de Contas 

Conta Contábil 2110103 – Contribuições/Retenções/Descontos para os Institutos 
de Previdência 

Nível Auxiliar R$316.907,44 
Nível Auxiliar 13.802,29 
Nível Auxiliar 190.877,55 
Nível Auxiliar 17.690,50 
Nível Auxiliar 29.705,52 
Nível Auxiliar 10.959,56 
Saldo em 30/09/2016 R$579.942,86 

 
Unidade Executora 1020001 – Tribunal de Contas 

Conta Contábil 2110107 – Contribuições ao Fundo Financeiro Previdenciário -
(FUNFIP) 

Saldo em 30/09/2016 R$866.861,52 
 

Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 
Conta Contábil  2110199 – Outros Consignatários/Retenções 
Saldo em 30/09/2016 R$2.526.677,62 

 
Unidade Executora 1020001 – Tribunal de Contas 
Conta Contábil 2110201 – Cauções e Garantias Diversas 
Saldo em 30/09/2016 R$68.301,08 

 
Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 
Conta Contábil  2110204 – Depósitos de Terceiros 
Saldo em 30/09/2016 R$320,00 
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Unidade Executora 1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil 2120101 – Pessoal e Encargos Sociais 
Nível Auxiliar Encargos Socais Ativos      $151.148,25 
Nível Auxiliar Encargos Socais Inativos        28.094,26 
Nível Auxiliar 125,00 
Saldo em 30/09/2016 R$179.367,51 

 
Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil  2120103 – Outras Despesas Correntes 
Saldo em 30/09/2016 R$185.095,67 

 
Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil  2120206 – Custo de Processamento a Recolher 
Saldo em 30/09/2016 R$562,22 

 
Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil  2120301 – Restos a Pagar 
Saldo em 30/09/2016 R$1.344.605,43 

Dados extraídos do SIAFI em 03/10/2016. 

Grupo 2 do PCASP 

Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 
Conta Contábil  2.1.12.1.01 – Benefícios – Inativos 
Saldo em 30/09/2016 R$125,00 

 
Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 
Conta Contábil  2.1.1.4.1.01.01 – Encargos Sociais Ativos 
Saldo em 30/09/2016 R$151.148,25 

 
Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 
Conta Contábil  2.1.1.4.1.01.03 – Encargos Sociais Inativos 
Saldo em 30/09/2016 R$28.094,26 

 
Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 
Conta Contábil  2.1.3.1.1.01 – Fornecedores e Contas a Pagar 
Saldo em 30/09/2016 R$192.772,23 

 
Unidade Executora  1020005 – Diretoria de Administração 
Conta Contábil  2.1.3.1.1.01 – Fornecedores e Contas a Pagar 
Saldo em 30/09/2016 R$27.245,71 
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Unidade Executora  1020006 – Coordenadoria de Manutenção e Obras 
Conta Contábil  2.1.3.1.1.01  – Fornecedores e Contas a Pagar 
Saldo em 30/09/2016 R$26.025,53 

 
Unidade Executora  1020007 – Coordenadoria de Material 
Conta Contábil  2.1.3.1.1.01  – Fornecedores e Contas a Pagar 
Saldo em 30/09/2016 R$302,41 

 
Unidade Executora  102008 – Coordenadoria de Serviços Gerais 
Conta Contábil  2.1.3.1.1.01 – Fornecedores e Contas a Pagar 
Saldo em 30/09/2016 R$132.297,98 

 
Unidade Executora  1020011 – Diretoria Tecnologia da Informação 
Conta Contábil  2.1.3.1.1.01 – Fornecedores e Contas a Pagar 
Saldo em 30/09/2016 R$3.625,60 

 
Unidade Executora  1020012– Diretoria de Comunicação 
Conta Contábil  2.1.3.1.1.01 –  Fornecedores e Contas a Pagar 
Saldo em 30/09/2016 R$3.275,00 

 
Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil  21101- Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 
Saldo em 30/09/2016 R$1.784.246,87 

 
Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 

Conta Contábil  2.1.8.8.1.03 – Contribuições/Retenções/Descontos para os 
Institutos de Previdência 

Saldo em 30/09/2016 R$579.942,86 
 

Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 
Conta Contábil  2.1.8.8.1.04 – Cauções e Garantias Diversas 
Saldo em 30/09/2016 R$68.301,08 

 
Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 
Conta Contábil  2.1.8.8.1.08 – Depósitos de Terceiros 
Saldo em 30/09/2016 R$320,00 

 
Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil  2.1.8.8.1.15 – Custo de Processamento a Recolher 
Saldo em 30/09/2016 R$562,22 

 
Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 

Conta Contábil  2.1.8.8.1.16 – Contribuições ao Fundo Financeiro Previdenciário - 
(FUNFIP) 

Saldo em 30/09/2016 R$866.861,52 
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Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 
Conta Contábil  2.1.8.8.1.88 – Outros Valores Restituíveis 
Saldo em 30/09/2016 R$2.526.677,62 

 
Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 
Conta Contábil  2.1.8.8.1.88 – Outros Valores Restituíveis 
Saldo em 30/09/2016 R$2.484.652,74 

 
Unidade Executora  1020011 – Diretoria de Tecnologia da Informação 
Conta Contábil  2.1.8.8.1.88 – Outros Valores Restituíveis 
Saldo em 30/09/2016 R$36.033,31 

 
Unidade Executora  1020012 – Diretoria de Comunicação 
Conta Contábil  2.1.8.8.1.88 – Outros Valores Restituíveis 
Saldo em 30/09/2016 R$5.929,53 

 
Unidade Executora  1020014 – Diretoria da. Escola de Contas 
Conta Contábil  2.1.8.8.1.88– Outros Valores Restituíveis 
Saldo em 30/09/2016 R$62,04 

 
Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 
Conta Contábil  2.3.7.1.1.02 – Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 
Saldo em 30/09/2016 (R$1.669.940.901,33) 

 
Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 
Conta Contábil  2.3.7.1.2.02 – Superávits ou Déficits de Exerc Ant. –Intra OFSS             
Saldo em 30/09/2016 R$1.745.696.983,27 

Dados extraídos do SIAFI em 03/10/2016. 

Grupo 8 do PCASP 

Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil  8.1.1.1.1.01.01- Fianças Bancárias - a executar 
Saldo em 30/09/2016 R$331.987,42 

 
Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 
Conta Contábil  8.1.1.1.1.02.01 – Apólice de Seguros Recebidas - a executar 
Saldo em 30/09/2016 R$2.438.728,81 

 
Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 
Conta Contábil  8.1.1.3.3.01 – Contratos de Aluguel - a executar 
Saldo em 30/09/2016 R$34.856,49 

 
  



183
 

Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 

Conta Contábil  8.1.1.9.1.05 – Responsáveis por Recursos Entregues para Pagamento 
de Pessoal 

Saldo em 30/09/2016 R$53.357.568,71 
 

Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 
Conta Contábil  8.1.2.3.1.01 – Contratos de Fornecimento - a executar 
Saldo em 30/09/2016 R$1.688.701,65 

 
Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 
Conta Contábil  8.1.2.3.1.01 – Contratos de Fornecimento - a executar 
Saldo em 30/09/2016 R$1.401.943,82 

 
Unidade Executora  1020006 – Coordenadoria de Manutenção e Obras 
Conta Contábil  8.1.2.3.1.01 – Contratos de Fornecimento - a executar 
Saldo em 30/09/2016 R$286.757,83 

 
Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 
Conta Contábil  8.1.2.3.2.01 – Contratos de Serviço - a executar 
Saldo em 30/09/2016 R$38.544.602,64 

 
Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 
Conta Contábil  8.1.2.3.1.02 – Contratos Serviço - a executar 
Saldo em 30/09/2016 R$36.522.602,78 

 
Unidade Executora  1020005 – Diretoria de Administração 
Conta Contábil  8.1.2.3.2.01 – Contratos de serviço - a executar 
Saldo em 30/09/2016 R$310.798,02 

 
Unidade Executora  1020006 – Coordenadoria de Manutenção e Obras 
Conta Contábil  8.1.2.3.2.01  – Contratos de serviço - a executar 
Saldo em 30/09/2016 R$278.678,54 

 
Unidade Executora  1020007 – Coordenadoria de Material 
Conta Contábil  8.1.2.3.2.01  – Contratos de serviço - a executar 
Saldo em 30/09/2016 R$15.605,22 

 
Unidade Executora  1020008 – Coordenadoria de Serviços Gerais 
Conta Contábil  8.1.2.3.2.01 – Contratos de serviço - a executar 
Saldo em 30/09/2016 R$666.777,97 

 
Unidade Executora  1020009 – Coordenadoria de Transportes 
Conta Contábil  8.1.2.3.2.01 – Contratos de serviço - a executar 
Saldo em 30/09/2016 R$400.804,89 
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Unidade Executora  1020011 – Diretoria Tec. Informação Conta 
Conta Contábil  8.1.2.3.2.01 – Contratos de serviço - a executar 
Saldo em 30/09/2016 R$346.165,82 

 
Unidade Executora  1020012 – Diretoria de Comunicação 
Conta Contábil  8.1.2.3.2.01 – Contratos de serviço - a executar 
Saldo em 30/09/2016 R$3.169,40 

 
Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 
Conta Contábil  8.1.2.3.4.01 – Contratos Execução de Obras - a executar 
Saldo em 30/09/2016 R$7.184.936,08 

 
Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 

Conta Contábil  8.1.2.9.1.08 – Responsáveis por Bens recebidos para Cessão de 
Uso/Comodato/Doações 

Saldo em 30/09/2016 R$438.947,48 
 

Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 

Conta Contábil  8.2.1.1.1.01.02 – Disponibilidade  por Destinação de Recursos a 
Utilizar – Tesouro Estadual - Outros Poderes 

Saldo em 30/09/2016 (R$999.113.609,68) 
 

Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 

Conta Contábil  8.2.1.1.1.02.01 – Disponibilidade por Destinação de Recursos a 
Utilizar - Outros Recursos 

Saldo em 30/09/2016 (R$364.329.269,95) 
 

Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 

Conta Contábil  8.2.1.1.1.88.01 – Disponibilidade por Destinação de Recursos a 
Utilizar - Entradas compensatórias 

Saldo em 30/09/2016 (R$39.278,69) 
 

Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 

Conta Contábil  
8.2.1.1.2.01.02 – Disponibilidade  por Destinação de Recursos 

Comprometida por Empenho - Tesouro Estadual - Outros Poderes 

Saldo em 30/09/2016 R$12.692.844,15 
 

Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 

Conta Contábil  8.2.1.1.2.02.01 – Disponibilidade por Destinação de Recursos 
comprometida por Empenho - Outros Recursos 

Saldo em 30/09/2016 (R$1.113.488,12) 
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Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 

Conta Contábil  2.1.1.3.01.01.02 – Disponibilidade por Destinação de Recursos    
comprometida por Liquidação - Tesouro Estadual - Outros Poderes 

Saldo em 30/09/2016 R$21.347.525,71 
 

Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 

Conta Contábil  8.2.1.1.3.88.01 – Disponibilidade por Destinação de Recursos 
comprometida por Entradas Compensatórias 

Saldo em 30/09/2016 (R$74.490,75) 
 

Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 

Conta Contábil  8.2.1.1.4.01.02 – Disponibilidade por Destinação de Recursos 
Utilizada – Tesouro Estadual - Outros Poderes 

Saldo em 30/09/2016 R$39.697.945,51 
 

Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 

Conta Contábil  8.2.1.1.4.02.01 – Disponibilidade por Destinação de Recursos 
Utilizada - Outros Recursos 

Saldo em 30/09/2016 R$793.299,20 
 

Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 

Conta Contábil  8.2.1.1.4.88.01 – Disponibilidade por Destinação de Recursos 
Utilizada – Entradas Compensatórias 

Saldo em 30/09/2016 R$38.444,40 
Dados extraídos do SIAFI em 03/10/2016. 

Contratos do Ano − Saldo Executar em 30/09/2016 
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RELATÓRIO DA COMISSÃO DESIGNADA PARA 
LEVANTAMENTO DO PASSIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

 
DATA-BASE: 31/12/2016 

 

 

ATO DE DESIGNAÇÃO: Portarias n. 037/PRES./2016 e 045/PRES./2016 

 

COMPONENTES:   

- Patrícia Silva Cortez (Presidente) – TC 1826-8   

- Maria Elizabeth P. Pimenta e Santos – TC 1004-6  

- Rosa Angélica Diniz Abreu – TC 2106-4 

- Sandra Bezerra Gomes – TC 978-1 
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RELATÓRIO 

Em cumprimento ao disposto no art. 7º, § 1º, incisos II e III, da Portaria n. 30/PRES./2016, 
a Comissão do inventário físico e financeiro dos valores em tesouraria e das obrigações 
constantes do Passivo Circulante e Não Circulante, incluindo os Atos Potenciais Passivos do 
Tribunal de Contas, referente ao exercício de 2016, apresenta o relatório referente à posição 
final dos saldos em 31/12/2016.  

Dando continuidade ao levantamento dos valores apurados na data-base de 30/09/2016 e 
adotando a mesma metodologia, a Comissão apurou os dados relativos à data-base de 
31/12/2016, cabendo destacar o que se segue: a responsável pela Coordenadoria de 
Contabilidade, em entrevista, ratificou a impossibilidade de efetuar o registro contábil do 
Passivo das Obrigações com Pessoal, uma vez que o Módulo LCP 830 – Obrigações de 
Pessoal a Apropriar permanece bloqueado no Sistema Integrado de Administração 
Financeira (SIAFI), em razão de revisão pela Contadoria-Geral/SEF-MG.   

Destaca-se, ainda, que a Coordenadoria de Pessoal e Pagamento continua realizando 
mensalmente os levantamentos e disponibilizando os seguintes relatórios à Comissão, por 
meio eletrônico, para conhecimento: 

- Provisão para Equivalência Salarial – Inativos/Pensionistas; 

- Provisão para Revisão de Proventos – Inativos; 

- Provisão para GFFO – Inativos; 

- Provisão para URV – Ativos/Inativos/Pensionistas. 

Esta Comissão recebeu, também por meio eletrônico, os seguintes demonstrativos 
elaborados pela Coordenadoria de Contabilidade, em atendimento à legislação de regência, 
os quais encontram-se anexados à pasta Papéis de Trabalho, a ser arquivada na 
Coordenadoria de Contabilidade: 

- Provisão para Conversão em Espécie de Férias-Prêmio – Ativos; 

- Provisão para Equivalência Salarial – Inativos e Pensionistas;  

- Provisões para Férias-Prêmio e Regulamentares Indenizadas – Inativos;  

- Provisões para GFFO e Revisão de Proventos – Inativos;  

- Provisão para URV – Inativos e Pensionistas. 

Por fim, a Comissão verificou que todos os setores do Tribunal atenderam aos prazos 
determinados pela Portaria n. 030/PRES./2016, de 22/07/2016, republicada em 
29/07/2016, que dispõe sobre as datas-limite das atividades para o encerramento do 
exercício financeiro e apresentação da Prestação de Contas do TCEMG. 

Isto posto, apresenta-se a análise do Passivo consignado no Balancete encerrado em 
31/12/2016. 
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1  COMPOSIÇÃO DO PASSIVO 

1.1  Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 

Destacam-se, a seguir, as contas integrantes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 
(PCASP) necessárias ao levantamento das obrigações constantes do Passivo Circulante e não 
Circulante, incluindo os Atos Potenciais Passivos, evidenciando os respectivos saldos 
apresentados em 30 de setembro e 31 de dezembro de 2016. 

2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

2.1- PASSIVO CIRCULANTE 

2.1.1.2- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A 
PAGAR A CURTO PRAZO  

CONTA SET./2016 DEZ./2016 

2.1.1.2.1.01 Benefícios Inativos  125,00 125,00 

Total R$125,00 R$125,00 

2.1.1.4- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 

CONTA SET./2016 DEZ./2016 

2.1.1.4.1.01.01 Encargos Sociais Ativos 151.148,25 214.460,42 

2.1.1.4.1.01.03 Encargos Sociais Inativos 28.094,26 28.204,26 

Total R$179.242,51 R$242.664,68 

2.1.3.1- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 

CONTA SET./2016 DEZ./2016 
2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar 192.772,23 131.554,58 

Total R$192.772,23 R$131.554,58 

2.1.8.8- VALORES RESTITUÍVEIS 

CONTA SET./2016 DEZ./2016 

2.1.8.8.1.01 Imposto de Renda Retido na Fonte 1.784.246,87 3.706.141,50 

2.1.8.8.1.03 Contribuições/Retenções/Descont
os p/ Institutos Previdenciários 

579.942,86 316.161,19 

2.1.8.8.1.04   Cauções e Garantias Diversas 68.301,08 70.359,60 
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CONTA SET./2016 DEZ./2016 CONTA 

2.1.8.8.1.08 Depósitos de Terceiros 320,00 0,00 

2.1.8.8.1.15 Custo de Processamento de 
Consignatários a Recolher 

562,22 574,11 

2.1.8.8.1.16 Contribuições ao Fundo Financeiro 
Previdenciário (FUNFIP) 

886.861,52 933.083,35 

2.1.8.8.1.88 Outros Valores Restituíveis 2.526.677,62 2.635.349,95 

Total R$5.826.912,17 R$7.661.669,70 

Total do Passivo Circulante R$6.199051,91 R$8.036.013,96 

2.3.7- RESULTADOS ACUMULADOS 

2.3.7.1- SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 

2.3.7.1.1- SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDADAÇÃO 

CONTA SET./2016 DEZ./2016 

2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de 
Exercícios Anteriores 

(1.669.940.901,33) (1.669.940.901,33) 

Total (R$1.669.940.901,33) (R$1.669.940.901,33) 

2.3.7.1.2- SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS 
(ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL) 

CONTA SET./2016 DEZ./2016 

2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de 
Exercícios Anteriores 

1.745.696.983,27 1.745.696.983,27 

Total R$1.745.696.983,27 R$1.745.696.983,27 

8- CONTROLES CREDORES 

8.1- EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 

8.1.1- EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 

8.1.1.1- EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 

8.1.2.3- EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
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CONTA SET./2016 DEZ./2016 

8.1.1.1.1.01.01 Fianças Bancárias Recebidas - a 
Executar 

311.987,42 331.987,42 

8.1.1.1.1.02.01 Apólices de Seguros Recebidas - a 
Executar 

2.438.728,81 2.351.257,81 

Total R$2.470.716,23 R$2.683.245,23 

8.112.9- EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 

CONTA SET./2016 DEZ./2016 

8.1.1.9.1.05 
Responsáveis por Recursos 
Entregues para Pagamento de 
Pessoal 

53.357.568,71 96.753.307,85  

Total R$53.357.568,71 R$96.753.307,85  

8.1.2- EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 

8.1.2.3- EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

CONTA SET./2016 DEZ./2016 

8.1.2.3.1.01 
Contratos de Fornecimento – 
 a Executar 

1.688.701,65 7.710.220,22 

8.1.2.3.2.01 
Contratos de Serviços – 
 a Executar 

38.544.602,64 28.755.601,88 

8.1.2.3.4.01 Contratos de Execução de 
Obras – a Executar 

7.184.936,08 4.122.225,28 

Total R$47.418.240,37 R$40.588.047,38 

8.1.2.9- EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 

CONTA SET./2016 DEZ./2016 

8.1.2.9.1.08 
Responsáveis por Bens Recebidos 
Cessão de Uso /Cessão Onerosa e ou 
Comodato 

438.947,48 438.947,48  

Total 438.947,48 R$438.947,48 

Total dos Atos Potenciais Passivos R$47.857.187,85 R$41.026.994,86 
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1.2  Passivo do TCEMG 

Para fins de divulgação das demonstrações contábeis, nos termos da legislação de regência, 
especialmente a Lei n. 4.320/1964, o Passivo deste Tribunal compreende: 

2.1- PASSIVO CIRCULANTE………………….........…………......…..R$8.036.013,96 

2.1.1- Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a pagar a Curto Prazo................242.789,68 

2.1.3- Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo............................................131.554,58 

2.1.8- Demais Obrigações a Curto Prazo..........................................................7.661.669,70 

PATRIMÔNIO 

2.3- Patrimônio Líquido 

QUADRO DO PASSIVO FINANCEIRO 

6.3- Execução de Restos a Pagar...................................................................R$18.631.374,07 

6.3.8.1- Restos a Pagar Não Processados a Liquidar........................................18.631.374,07  

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 

8.1.2- Execução dos Atos Potenciais Passivos............................................R$41.026.994,86 

8.1.2.3- Obrigações Contratuais (a executar).....................................................40.588.047,38 

8.1.2.9- Outros Atos Potenciais Passivos.........................................................................438.947,48 

1.2.1  Passivo Financeiro 

Em virtude do encerramento do exercício e em atendimento ao previsto na legislação, 
apresenta-se a seguir a Dívida Flutuante (Obrigações de Curto Prazo) deste Tribunal.  

Demonstrativo da Dívida Flutuante – Ano-Base 2016 

Conta Descrição Saldo em R$ 
30/09/2016 

Saldo em.R$ 
31/12/2016 

2 PASSIVO   
 PASSIVO FINANCEIRO 7.543.657,34 26.667.388,03 

2.1.1 Obrig. Trabalhistas, Prev. e Ass. a Pagar a 
Curto Prazo 

179.367,51 242.789,68 

2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto 
Prazo   192.772,23 131.554,58 

2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 5.826.912,17 7.661.669,70 
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Conta Descrição Saldo em R$ 
30/09/2016 

Saldo em.R$ 
31/12/2016 

2.1.8.8.1.01 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 1.784.246,87 3.706.141,50 

2.1.8.8.1.03 Contribuições/Retenções/Descontos Instit. 
Previdência  579.942,86 316.161,19 

2.1.8.8.1.04 Cauções e Garantias Diversas 68.621,08 70.359,60 

2.1.8.8.1.15 Custo de Processamento Consignatários a 
Recolher 562,22 574,11 

2.1.8.8.1.16 Contribuições ao FUNFIP 866.861,52 933.083,35 
2.1.8.8.1.88 Outros Valores Restituíveis 2.526.677,62 2.635.349,95 
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.344.605,43 18.631.374,07 
6.3.8.1 RP Não Processados a Liquidar 1.344.605,43 18.631.374,07 

Total 7.543.657,34 26.667.388,03 
Fonte: Planilhas elaboradas com base nos dados constantes dos relatórios do SIAFI anexas. 

Conforme demonstrado no Balancete Mensal de 31/12/2016, a Dívida Flutuante (Passivo 
Financeiro) deste Tribunal apresenta um saldo da ordem de R$26.667.388,03 (vinte e 
seis milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e três centavos), 
contra os R$7.543.657,34 (sete milhões, quinhentos e quarenta e três mil, seiscentos e 
cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos) apurados no Balancete levantado em 
30/09/2016. Verificou-se, neste caso, um crescimento da ordem de 253% (duzentos e 
cinquenta e três por cento) impactado especialmente pelas obrigações contabilizadas na 
rubrica Execução de Restos a Pagar. 

A seguir, apresenta-se o detalhamento dos credores contemplados nas rubricas que 
compõem o montante da Dívida Flutuante deste Tribunal em 31/12/2016. 

Detalhamento da Dívida Flutuante – Ano-Base 2016 

Descrição Valor (R$) 

Restos a Pagar Não Processados  R$18.631.464,07 

18 Gigas Comércio de Equipamentos – Eireli – ME 112.799,98 

Giom Comércio e Representações de M 1.061.000,00 

Gonar Engenharia Ltda EPP 4.013.569,28 

HP Brasil Indústria e Com.de Equipamentos Eletrônicos 1.325.076,00 

IT- One Tecnologia da Informação Ltda. 100.594,32 

Marelli Móveis para Escritório Ltda. 1.143.555,00 

Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda. 1.290.000,00 

Plugnet Comercial e Representações Ltda. 121.336,00 

Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda. 268.821,00 
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Descrição Valor (R$) 

Systech Sistemas e Tecnologia em Informática Ltda. 107.100,00 

Triasa Comercial Eireli - EPP 500.100,00 

ADC Administração de Construção Ltda. ME 618.089,99 

Ampla Indústria e Comércio de Divisórias Ltda. EPP 1.720.000,00 

Task Sistemas de Computação AS 99.916,00 

Imantec Instalação e Manutenção Técnica Ltda. 157.437,24 

Agile Empreendimentos e Serviços Eireli 388.722,94 

Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte 119.788,42 

Eficiência Vigilância e Segurança Ltda. 229.985,63 

Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda. 1.713.539,67 

Inova Tecnologia em Serviços Ltda. 310.902,35 

Adik Software Ltda EPP 92.850,00 

BHS Kriptos Soluções de Negócios Ltda. 103.000,00 

Fundação de Desenvolvimentos da Pesquisa 138.057,92 

Inova Tecnologia em Serviços Ltda. 1.186.027,62 

Lauro Renato Rocha Lima ME  99.600,00 

Oracle do Brasil Sistemas Ltda. 103.466,77 

A.R & C. Comércio e Distribuição Eireli ME 49.985,67 

Simpress Comércio e Locação de Serviços 54.052,26 

Rona Editora Ltda. 70.931,20 

LNX Travel Viagens e Turismo Eireli ME 41.528.59 

Outros 1.289.630,22 

Restos a Pagar Processados R$374.254,26 

Demais Obrigações a Curto Prazo R$7.661.669,70 

Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 3.706.141,50 

Contribuições/Retenções/Descontos Instit. Previdência  316.161,19 

Cauções e Garantias Diversas 70.359,60  

Custo de Processamentos Consignatários a Recolher 574,11 

Contribuições ao FUNFIP 933.083,35 

Outros Valores Restituíveis 635.349,95 

Total R$26.667.388,03 
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1.2.2  Análise Comparativa com o Exercício Anterior 

Demonstrativo da Dívida Flutuante – Ano-Base 2016 

Conta Descrição Saldo em R$ 
31/12/2015 

Saldo em R$ 
31/12/2016 AH AV 

2 PASSIVO     
 PASSIVO FINANCEIRO 20.453.666,77 26.667.388,03 30,38%  

2.1.1 Obrig. Trab., Prev. e Ass. a Pagar a 
Curto Prazo 262.773,82 242.789,68 (7,60%) 0,91% 

2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a  
Curto Prazo   294.611,70 131.554,58 (55,34%) 0,49% 

2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 5.336.229,78     7.661.669,70 43,58% 28,73% 

2.1.8.8.1.01                                                      Imposto sobre a Renda Retido na 
Fonte 1.658.719,96 3.706.141,50 123,43% 13,90% 

2.1.8.8.1.03                                                      Pensões Alimentícias  - - - - 

2.1.8.8.1.04                                                      
Contribuições/Retenções/Descontos 
Instit. Previd.  304.312,62 316.161,19 0,04% 1,19% 

2.1.8.8.1.15                                                      Cauções e Garantias Diversas 96.888,12 70.359,60 (27,38%) 0,26% 

2.1.8.8.1.16                                                      Custo de Processamento 
Consignatários a Recolher 508,30 574,11 0,13% 0% 

2.1.8.8.1.88                                                      Contribuições ao FUNFIP 870.757,71       933.083,35 0,07% 3,50% 
 Outros Valores Restituíveis 2.405.043,07 2.635.349,95 9,58% 9,88% 

6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A 
PAGAR 14.560.051,47 18.631.374,07 27,96% 69,86% 

6.3.8.1 RP Não Processados a Liquidar 14.560.051,47 18.631.374,07 27,96% 69,86% 
Total 20.453.666,77 26.667.388,03 144,85% 100,00% 

Fonte: Planilhas elaboradas com base nos dados constantes dos relatórios do SIAFI anexas. 
AH = Análise Horizontal = [(Saldo Exercício Atual – Saldo Exercício Anterior) / Saldo Exercício Anterior] x 100. 
AV = Análise Vertical = Participação percentual de cada item na composição do Saldo Exercício Atual. 

Verificou-se que as contas que compõem a Dívida Flutuante em relação ao exercício anterior 
apresentaram o seguinte desempenho:  

1-  Acréscimo de 30,38% do montante da Dívida Flutuante; 
2-  A maior participação neste montante são os Restos a Pagar, que apresentaram um 

crescimento de 27,96%. Os Restos a Pagar Não Processados corresponderam a 
69,86% do endividamento a curto prazo no exercício de 2016; 

3-  A rubrica Demais Obrigações a Curto Prazo, que equivale a 28,73% do total da 
Dívida Flutuante, apresentou crescimento de 43,58%. 

Por fim, registra-se que, conforme demonstrado no Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal 
(RGF) relativo à data-base de 31/12/2016, emitido em atendimento ao inciso III, a, do art. 
55 da Lei de Responsabilidade Fiscal  (LRF) – Lei Complementar n. 101/2000, a ser 
publicado no Diário Oficial de Contas (D.O.C.), ficou demonstrada a suficiência de saldo em 
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Disponibilidade de Caixa Líquida, R$69.546.212,93 (sessenta e nove milhões, quinhentos 
e quarenta e seis mil, duzentos e doze reais e noventa e três centavos), para suportar a 
inscrição dos Restos a Pagar em 31/12/2016, R$18.631.464,07 (dezoito milhões, 
seiscentos e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sete centavos), 
evidenciando o cumprimento da legislação de regência.  

Releva salientar que a conta Restos a Pagar de Exercícios Anteriores refere-se a “saldo 
liquidado a pagar a fornecedor que apresenta pendências relativas à quitação de verbas 
trabalhistas em contrato de prestação de serviços com alocação de mão de obra exclusiva”, 
nos termos consignados no referido RGF. 

2  EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 

A verificação do Grupo 8.1.2 – Execução dos Atos Potenciais Passivos foi feita por meio 
do confronto entre os registros no SIAFI e registros no Sistema de Gerenciamento de 
Contratos (SIGECON) deste Tribunal.  

Elaborou-se uma planilha, anexada à pasta Papéis de Trabalho, contendo os Saldos a 
Executar de todos os contratos, a fim de demonstrar as divergências apuradas, que 
totalizaram R$6.016.273,09 decorrentes do confronto entre o “saldo a executar SIAFI” 
apurado (R$40.250.968,99) e o registrado no SIGECON (R$34.234.965,90). Essas diferenças 
são decorrentes de diversos motivos, uma vez que o sistema passou por mudanças recentes 
para que pudesse atender às necessidades do TCE. As diferenças serão acertadas pela 
Coordenadoria de Contabilidade, quando aplicável, a partir das informações prestadas pelos 
Gestores dos Contratos, como por exemplo, saldos remanescentes de contratos que não 
foram executados na íntegra e que deverão ser baixados no SIAFI. Outras diferenças caberão 
à Coordenadoria de Contratos, como por exemplo, o cadastro dos termos publicados nos 
últimos dias do exercício de 2016. 

Releva destacar, que a diferença de R$337.078,39 (trezentos e trinta sete mil, setenta e 
oito reais e trinta e nove centavos) apurada em 30/09/2016 permanece em 
31/12/2016, relativa ao confronto entre o total da Conta “Execução de Obrigações 
Contratuais” (R$40.588.047,38) consignado no Balancete de dezembro/2016 e o apurado 
no Demonstrativo (R$40.250.968,99), o qual decorre do lançamento em duplicidade de 
valores referentes ao Contrato Ipiranga/Unidata, no SIAFI e no SIAD – Sistema de 
Administração de Materiais e Serviços do Governo de Minas . 

Ressalte-se, por fim, que a Coordenadoria de Contabilidade não conseguiu efetuar a baixa 
do saldo cadastrado indevidamente no SIAD por não ter acesso ao sistema. Foi solicitado 
ao Gestor do referido Contrato que proceda à regularização do cadastro no SIAD, uma vez 
que o TCE não faz uso desse sistema para gestão dos demais contratos. Foram 
encaminhadas reiteradas solicitações por e-mails ao gestor do SIAD (Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão) para se obter orientação quanto às providências necessárias à 
regularização da pendência, entretanto não houve resposta definitiva até o encerramento do 
exercício de 2016. 
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3 INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES EM 
TESOURARIA 

Termo de Conferência dos Valores Financeiros 
Data-base: 31/12/2016 

Itens Coordenadoria de 
Finanças Secretaria do Pleno Totais 

Data e Horário 09/01/2017 – 11h00 09/01/2017 – 12h00  
Gestor Mª Fátima G. Cunha Alexandre P. Lima  
Responsável Ineir C. Filgueiras Silvânia C. Xavier  
Total em Espécie R$15,20 R$4.361,40 R$4.376,60 
Total em Cheques - - - 
Apólices de Seguros R$ 2.351.257,81(1)  R$2.351.257,81 
Depósitos s/ Caução 
em Garantia a Contratos R$70.359,60 (2)  R$70.359,60 

Valores em Cartas de 
Fiança R$331.987,42 (3) - R$331.987,42 

Totais: R$2.753.620,03 R$4.361,40 R$2.757.981,43 
OBS: (1) Confere com o saldo da conta contábil 8.1.1.1.1.02.01 em 31/12/2016, conforme extrato emitido pelo SIAFI. 

(2) Confere com o saldo da conta contábil 2.1.8.8.1.04    em 31/12/2016, conforme extrato emitido pelo SIAFI. 
(3) Confere com o saldo da conta contábil 8.1.1.1.1.01.01 em 31/12/2016, conforme extrato emitido pelo SIAFI. 

Conclusão: A Comissão atesta que a contagem física está em conformidade com a respectiva 
documentação comprobatória anexada à pasta “Papéis de Trabalho”. 

4  CONCLUSÃO  

Por todo o exposto, constatada a fidedignidade dos dados registrados nas 
demonstrações contábeis apresentadas em 31/12/2016, a Comissão concluiu que o 
Passivo do TCE encontra-se devidamente registrado e ETA lastreado pela documentação 
suporte inspecionada fisicamente pela Comissão, ou por meio dos sistemas informatizados. 

Por fim, considerando a prorrogação do prazo legal para a efetivação dos 
Procedimentos Contábeis Patrimoniais estabelecida pela Portaria da Secretaria do 
Tesouro Nacional - STN n. 548, de 24/09/2015, que motivou a edição da Portaria n. 
89/PRES./2015 deste Tribunal, a Comissão constatou que todos os setores do Tribunal 
estão cumprindo o cronograma de ações, objetivando sua implementação final. 
 

Tribunal de Contas, 26/01/2016. 
 

 
 

Patrícia Silva Cortez  
(Presidente) –  
TC 1826 -8   
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ANEXOS 

 Portarias n. 037/PRES./2016 e 045/PRES./2016 (seção específica da Prestação de 
Contas); 

 Balancete de Verificação referente a dezembro/2016 (PCASP) – (seção de Anexos 
da Prestação de Contas); 

 Planilhas referentes aos extratos de “Saldo Conta Contábil – Analítico” do Balancete 
de Verificação referente a dezembro/2016; 

 Planilhas referentes aos Extratos dos Saldos das Contas Contábeis dos Grupos 2 e 8 
do CASP – dezembro/2016; 

 Demonstrativo “Depósitos sob Caução em Garantia a Contratos” referente a 
dezembro/2016; 

 Demonstrativo “Apólices de Seguro”; 
 Demonstrativo “Cartas de Fiança”.  
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Saldo Conta Contábil Analítico 

Balancete de Verificação - dezembro/2016 

Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil 2110101- Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 
Saldo em 31/12/2016 R$3.706.141,50 

 
Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 

Conta Contábil 2.1.8.8.1.03 - Contribuições/Retenções/Descontos para 
Institutos de Previdência 

Nível Auxiliar R$138.476,98 

Nível Auxiliar R$130.540,90 

Nível Auxiliar R$47.143,31 

Saldo em 31/12/2016 R$316.161,19 

 
Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 

Conta Contábil 2110107 – Contribuições ao FUNFIP 

Saldo em 31/12/2016 R$933.083,35 

 
Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 

Conta Contábil 2110199 – Outros Consignatários/Retenções 

Saldo em 31/12/2016 R$2.635.349,95 

 
Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 

Conta Contábil 2110201 – Cauções e Garantias Diversas 

Saldo em 31/12/2016 R$70.359,60 

 
Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 

Conta Contábil 2120101 – Pessoal e Encargos Sociais 

Nível Auxiliar R$125,00 

Nível Auxiliar R$63.749,98 

Nível Auxiliar R$178.914,70 

Saldo em 31/12/2016 R$242.789,68 
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Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 

Conta Contábil 2120206 – Custo de Processamento a Recolher 

Saldo em 31/12/2016 R$574,11 
 

Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil 2120301 – Restos a Pagar 
Saldo em 31/12/2016 R$18.631.464,07 

Fonte: Dados extraídos do SIAFI em 09/01/2017. 

Grupo 2 – PCASP 

Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil 2.1.12.1.01 – Benefícios – I n a tivos    
Saldo em 31/12/2016 R$125,00 

 
Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil 2.1.1.4.1.01.01 – Encargos Sociais Ativos 
Saldo em 31/12/2016 R$214.460,42 

 
Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil 2.1.1.4.1.01.03 – Encargos Sociais Inativos 
Saldo em 31/12/2016 R$28.204,26 

 
Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil 2.1.3.1.1.01 – Fornecedores e Contas a Pagar 
Saldo em 31/12/2016 R$131.554,58 

 
Unidade Executora  1020007 – Coord. Material 
Conta Contábil 2.1.3.1.1.01 – Fornecedores e Contas a Pagar 
Saldo em 31/12/2016 R$90,00 

 
Unidade Executora  102008 – Coord. Serviços Gerais 
Conta Contábil 2.1.3.1.1.01 – Fornecedores e Contas a Pagar 
Saldo em 31/12/2016 R$130.519,58 

 
Unidade Executora  1020009 – Transportes 
Conta Contábil 2.1.3.1.1.01 – Fornecedores e Contas a Pagar 
Saldo em 31/12/2016 R$945,00 
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Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil 21101- Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 
Saldo em 31/12/2016 R$3.706.141,50 

 
Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 

Conta Contábil 2.1.8.8.1.03 -Contribuições/Retenções/Descontos para os 
Institutos de Previdência 

Saldo em 31/12/2016 R$316.161,19 
 

Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04 – Cauções e Garantias Diversas 
Saldo em 31/12/2016 R$70.359,60 

 
Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil 2.1.8.8.1.15 – Custo de Processamento a Recolher 
Saldo em 31/12/2016 R$574,11 

 
Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil 2.1.8.8.1.16 – Contribuições ao FUNFIP 
Saldo em 31/12/2016 R$933.083,35 

 
Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil 2.1.8.8.1.88 – Outros Valores Restituíveis 
Saldo em 31/12/2016 R$2.635.349,95 

 
Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil 2.3.7.1.1.02 – Superavits/Deficits de Exercícios Anteriores 
Saldo em 31/12/2016 (R$1.669.940.901,33) 

 
Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil 2.3.7.1.2.02 – Superavits/Deficits Exerc. Ant. – Intra OFFS 
Saldo em 31/12/2016 R$1.745.696.983,27 

Fonte: Dados extraídos do SIAFI em 09/01/2017



201

 

 

Grupo 8 - PCASP 

Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil 8.1.1.1.1.01.01- Fianças Bancárias - a executar 
Saldo em 31/12/2016 R$331.987,42 

 
Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil 8.1.1.1.1.02.01 – Apólice de Seguros Recebidas - a executar 
Saldo em 31/12/2016 R$2.351.257,81 

 
Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil 8.1.1.3.3.01 – Contratos de Aluguel - a executar 
Saldo em 31/12/2016 R$26.142,35 

 
Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 

Conta Contábil 8.1.1.9.1.05  – Responsáveis por Recursos Entregues para 
Pagamento de Pessoal 

Saldo em 31/12/2016 R$96.753.307,85 
 
Unidade Executora  1020001 - Tribunal de Contas 
Conta Contábil 8.1.2.3.1.01 – Contratos de Fornecimento –  a executar 
Saldo em 31/12/2016 R$7.611.230,12 

 
Unidade Executora  1020006 – Coord. Manutenção e Obras 
Conta Contábil 8.1.2.3.1.01 – Contratos de Fornecimento -  a executar 
Saldo em 31/12/2016 R$98.990,10 

 
Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 
Conta Contábil 8.1.2.3.1.02 – Contratos Serviço - a executar 
Saldo em 31/12/2016 R$27.043.025,76 

 
Unidade Executora  1020005 – Diretoria de Administração 
Conta Contábil 8.1.2.3.2.01 – Contratos de serviço -  a executar 
Saldo em 31/12/2016 R$261.544,60 

 
Unidade Executora  1020006 – Coord. Manutenção e Obras 
Conta Contábil 8.1.2.3.2.01 – Contratos de serviço -  a executar 
Saldo em 31/12/2016 R$168.516,72 
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Unidade Executora  1020007 – Coord. de Material 
Conta Contábil 8.1.2.3.2.01 – Contratos de serviço -  a executar 
Saldo em 31/12/2016 R$4.707,68 

 
Unidade Executora  1020008 – Coord. Serviços Gerais 
Conta Contábil 8.1.2.3.2.01 – Contratos de serviço -  a executar 
Saldo em 31/12/2016 R$628.894,01 

 
Unidade Executora  1020009 – Coord. Transportes 
Conta Contábil 8.1.2.3.2.01 – Contratos de serviço -  a executar 
Saldo em 31/12/2016 R$303.706,23 

 
Unidade Executora  1020011 – Diretoria Tec. Informação 
Conta Contábil 8.1.2.3.2.01 – Contratos de serviço -  a executar 
Saldo em 31/12/2016 R$342.073,50 

 
Unidade Executora  1020012 – Diretoria de Comunicação 
Conta Contábil 8.1.2.3.2.01 – Contratos de serviço -  a executar 
Saldo em 31/12/2016 R$2.666,70 

 
Unidade Executora  1020014 – Escola de Contas 
Conta Contábil 8.1.2.3.2.01 – Contratos de serviço -  a executar 
Saldo em 31/12/2016 R$466,68 

 
Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 

Conta Contábil 8.1.2.3.4.01 – Contratos Execução de Obras -  a executar 

Saldo em 31/12/2016 R$4.122.225,28 

 
Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas  

Conta Contábil 8.1.2.9.1.08 – Responsáveis por Bens recebidos para Cessão de 
Uso/Comodato/Doações 

Saldo em 31/12/2016 R$438.947,48 

 
Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 

Conta Contábil 8.2.1.1.1.01.02 – Disponibilidade  por Destinação de Recursos a 
Utilizar – Tesouro Estadual - Outros Poderes 

Saldo em 31/12/2016 R$1.014.193.907,65 



203

 

 

Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 

Conta Contábil 8.2.1.1.2.01.02 – Disponibilidade  por Destinação de Recursos 
Comprometida por Empenho – Tesouro Estadual - Outros Poderes 

Saldo em 31/12/2016 R$11.293.422,27 

 
Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 

Conta Contábil 8.2.1.1.3.01.02 – Disponibilidade  por Destinação de Recursos 
Comprometida por Liquidação – Tesouro Estadual 

Saldo em 31/12/2016 R$20.988.834,32 

 
Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 

Conta Contábil 8.2.1.1.1.88.01 – Disponibilidade por Destinação de Recursos 
Utilizada - Tesouro Estadual - Outros Poderes 

Saldo em 31/12/2016 R$56.544.796,35 

 
Unidade Executora  1020001 – Tribunal de Contas 

Conta Contábil 8.2.1.1.4.88.01 – Disponibilidade por Destinação de Recursos 
Utilizada – Entradas Compensatórias 

Saldo em 31/12/2016 R$38.444,40 

Fonte: Dados extraídos do SIAFI em 09/01/2017 
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4RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
FINANCEIRA E PATRIMONIAL

4.7 Relação dos decretos de abertura de créditos 
adicionais
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RELAÇÃO DE DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS 
ADICIONAIS 
Não houve abertura de Créditos Adicionais para o Orçamento de 2016. 
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4RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
FINANCEIRA E PATRIMONIAL

4.8 Publicações trimestrais dos montantes da despesa 
com publicidade
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DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PUBLICIDADE 

Não foram contratadas despesas com publicidade no exercício de 2016 do TCEMG, 
conforme consulta ao SIAFI e Relatório RFCAE359- PRODEMGE/SIAFI. 
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4RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
FINANCEIRA E PATRIMONIAL

4.9 Extratos bancários do mês de dezembro do 
exercício findo e respectivas conciliações relativas às 
contas contábeis bancos conta movimento e aplicações 
financeiras
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CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA 

NOME DO BANCO: Banco do Brasil S.A. 

Conta nº 602.185-9 – Movimento 

Agência:1615-2 – Governo – B.H. 

DISCRIMINAÇÃO VALOR EM R$ 

SALDO BANCÁRIO CONFORM EXTRATO (A) 17.563.939,41 

CONTA CORRENTE - 

APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO 17.563.939,41 

APLICAÇÃO PRAZO FIXO - 

INCLUSÕES (B)  

SAÍDA DE RECURSOS DO BANCO/PENDENTE NO SIAFI - 

ENTRADA DE RECURSOS SIAFI/PENDENTE NO BANCO - 

EXCLUSÕES (C) 38.208,49 

SAÍDA DE RECURSOS SIAFI PENDENTE NO BANCO  20.228,25 

ENTRADA RECURSO BANCO PENDENTE SIAFI 17.980,24 

SALDO CONTÁBIL {D=(A+B-C)} 17.525.730,92 

DETALHAMENTO DO SALDO CONTÁBIL  

BANCOS C/ MOVIMENTO – 111.02.02.00.00 17.525.730,92 

SALDO CONTÁBIL TOTAL 17.525.730,92 

OBSERVAÇÕES  

Belo Horizonte, 16 de março de 2017. 

 

 
Maria de Fátima Garcia Cunha 

Coordenadora de Orçamento e Finanças                          
TC - 5402-7 

Eduardo Rodrigues Chaves 
Diretor de Orçamento, Finanças Contabilidade                            

TC – 1891-8 
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Conta 
602.185-9 Documentos em Trânsito 31/12/2016 

Data Tipo/Documento n. Doc. Histórico/OP/OF Valor 

14/12/2016  Cheque 225.125 Pagto. Fornecedor   1.163,00 

16/12/2016  Cheque 225.127 Dep. Jud. (URV) 17.188,57 

16/12/2016 Cheque 225.128 Dep. Jud (TRT) 931,68 

22/12/2016 Ordem de Pagamento 000.111 Assunção Escapam. Ltda. 120,00 

22/12/2016 Ordem de Pagamento 000.112 Assunção Escapam. Ltda. 825,00 

Subtotal    20.228,25 

Conta 
602.185-9 Documentos a contabilizar 31/12/2016 

Data Tipo/Documento n. Doc. Histórico/OP/OF Valor 

20/12/2016 Depósito  Pagamento aluguel Caixa 
Econômica Federal 1.530,16 

22/12/2016 Depósito  Ressarcimento de salário 
Justiça Federal 16.450,08 

Subtotal    17.980,24 

Total    38.208,49 

Belo Horizonte, 16 de março de 2017. 

 

 

 
Maria de Fátima Garcia Cunha 

Coordenadora de Orçamento e Finanças                          
TC - 5402-7 

Eduardo Rodrigues Chaves 
Diretor de Orçamento, Finanças Contabilidade                            

TC – 1891-8 
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CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA 

NOME DO BANCO: Banco do Brasil S.A. 

Conta nº 664.532-1 – Caução 

Agência:1615-2 – Governo – B.H. 

DISCRIMINAÇÃO VALOR EM R$ 

SALDO BANCÁRIO CONFORM EXTRATO (A) 70.359,60 

CONTA CORRENTE - 

APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO - 

APLICAÇÃO PRAZO FIXO 70.359,60 

INCLUSÕES (B)  

SAÍDA DE RECURSOS DO BANCO/PENDENTE NO SIAFI - 

ENTRADA DE RECURSOS SIAFI/PENDENTE NO BANCO - 

EXCLUSÕES (C)  

SAÍDA DE RECURSOS SIAFI PENDENTE NO BANCO - 

ENTRADA RECURSO BANCO PENDENTE SIAFI - 

SALDO CONTÁBIL {D=(A+B-C)} 70.359,60 

DETALHAMENTO DO SALDO CONTÁBIL  

BANCOS C/ MOVIMENTO – 111.02.02.00.00 70.359,60 

SALDO CONTÁBIL TOTAL 70.359,60 

OBSERVAÇÕES  

Belo Horizonte, 16 de março de 2017. 

 

 

Maria de Fátima Garcia Cunha 
Coordenadora de Orçamento e Finanças                          

TC - 5402-7 

Eduardo Rodrigues Chaves 
Diretor de Orçamento, Finanças Contabilidade                            

TC – 1891-8 
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CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA 

NOME DO BANCO: Caixa Econômica Federal 

Conta nº 4-5 – Movimento 

Agência: 3992 – B.H. 

DISCRIMINAÇÃO VALOR EM R$ 

SALDO BANCÁRIO CONFORM EXTRATO (A) 4.867.037,26 

CONTA CORRENTE - 

APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO - 

APLICAÇÃO PRAZO FIXO 4.867.037,26 

INCLUSÕES (B)  

SAÍDA DE RECURSOS DO BANCO/PENDENTE NO SIAFI - 

ENTRADA DE RECURSOS SIAFI/PENDENTE NO BANCO - 

EXCLUSÕES (C)  

SAÍDA DE RECURSOS SIAFI PENDENTE NO BANCO  - 

ENTRADA RECURSO BANCO PENDENTE SIAFI - 

SALDO CONTÁBIL {D=(A+B-C)} 4.867.037,26 

DETALHAMENTO DO SALDO CONTÁBIL  

APLICAÇÃO FINANCEIRA – 111.03.02.00.00 4.867.037,26 

SALDO CONTÁBIL TOTAL 4.867.037,26 

OBSERVAÇÕES  

Belo Horizonte, 16 de março de 2017. 

 

 

Maria de Fátima Garcia Cunha 
Coordenadora de Orçamento e Finanças                          

TC - 5402-7 

Eduardo Rodrigues Chaves 
Diretor de Orçamento, Finanças Contabilidade                            

TC – 1891-8 
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CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA 

NOME DO BANCO: Caixa Econômica Federal 

Conta nº 10-0 – Multas 

Agência: 3992 – B.H. 

DISCRIMINAÇÃO VALOR EM R$ 

SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATOS (A) 11.962.203,55 

CONTA CORRENTE 50,00 

APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO 295.860,25 

APLICAÇÃO PRAZO FIXO 11.666.293,30 

INCLUSÕES (B) 224,46 

SAÍDA DE RECURSOS DO BANCO/PENDENTE NO SIAFI 224,46 

ENTRADA DE RECURSOS SIAFI/PENDENTE NO BANCO - 

EXCLUSÕES (C) - 

SAÍDA DE RECURSOS SIAFI PENDENTE NO BANCO - 

ENTRADA RECURSO BANCO PENDENTE SIAFI - 

SALDO CONTÁBIL {D=(A+B-C)} 11.962.428,01 

DETALHAMENTO DO SALDO CONTÁBIL  

BANCOS C/ MOVIMENTO – 111.02.02.00.00 295.910,25 

APLICAÇÕES – 111.03.02.00.00 11.666.293,30 

SALDO CONTÁBIL TOTAL 11.962.428,01 

OBSERVAÇÕES  

Belo Horizonte, 16 de março de 2017. 
 

 
Maria de Fátima Garcia Cunha 

Coordenadora de Orçamento e Finanças                          
TC - 5402-7 

Eduardo Rodrigues Chaves 
Diretor de Orçamento, Finanças Contabilidade                            

TC – 1891-8 
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5RELATÓRIOS CONTÁBEIS COMPLEMENTARES 

5.1 Certificação dos agentes responsáveis pela 
movimentação dos recursos do  TCEMG
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RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL 

Órgão / Entidade Código Unidade Orçamentária 

Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais 1021 

Diretoria de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade  

Data-base: 31/12/2016 

CERTIFICAÇÃO CONTÁBIL – DISPONIBILIDADES 

Certificamos que as movimentações das contas contábeis de nível auxiliar que compõem as 
contas de movimentação interna, relativas ao exercício de 2016, foram conferidas e 
conciliadas estando em conformidade com a legislação vigente, em especial as regidas pela 
Lei 4.320/64, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade 

OBSERVAÇÕES / PENDÊNCIAS APURADAS / SOLUÇÕES NECESSÁRIAS 

O Disponível é movimentado nas contas contábeis 1.1.1.02.00.00.00 e 1.1.1.03.00.00.00, 
respectivamente Bancos Conta Movimento e Aplicações Financeiras, que foram conferidas 
e conciliadas estando em conformidade com a legislação vigente, em especial as regidas pela 
Lei 4.320/64, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade. 

LOCAL: Belo Horizonte 

Data da emissão:31/01/2017 

 

Responsável pela emissão: 

 

 

Flávia de Araújo e Silva 
Contadora - CRC-MG 93.828-0 

 
 
 
 
 

Eduardo Rodrigues Chaves 
Diretor de Orçamento, Finanças e Contabilidade 
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5RELATÓRIOS CONTÁBEIS COMPLEMENTARES 

5.2 Relatório de Conformidade Contábil – RCC
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RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL 

Órgão / Entidade Código Unidade Orçamentária 

Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais 1021 

Diretoria de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade  

Data-base: 31/12/2016 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

Declaramos que os demonstrativos da execução orçamentária, financeira, patrimonial e 
contábil abaixo relacionados, foram conferidos e estão em conformidade c/ a legislação 
vigente, em especial as regidas pela Lei Federal 4.320/64, diante do que atestamos sua 
regularidade e conformidade e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público, disciplinadas pelo MCASP - 6ª Edição, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional. 

1  CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS 

1 X Demonstrativo da Receita 
Orçamentária 2 X Demonstrativos da Execução 

Orçamentária da Despesa 
3 X Balancete Mensal 4 X Contas Correntes 
5 X Dívida Flutuante (Curto Prazo) 6 X Conciliação Bancária 

7 X 
Relatórios de Empenhos , Restos a 
Pagar em Aberto e Obrigações 
Liquidadas a Pagar. 

8 X Outros (detalhar no campo 3) 

2 CERTIFICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

1  

Publicação Automática - § 3º do art. 
74 e § 4º do art 157 da C.E. - 
Execução Orçamentária - Receita e 
Despesa 

2 X 

Publicação da Despesa com 
Pessoal em conformidade com 
a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 

3 X 

Publicação dos gastos realizados com 
Despesa com Publicidade, em 
conformidade com o - Artigo 17 da 
C.E. 

4  

Recebimento dos Relatórios 
do Balanço Geral 
Administração Indireta e 
Fundos Estaduais 

5 X Recebimento dos Relatórios de 
Encerramento Exercício. 6 X 

Conferência dos Balanços e 
Demonstrativos da Lei 
4.320/64 

7  Outros (detalhar no campo 3)  
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3  NOTAS EXPLICATIVAS 

Vide documento específico com as Notas Explicativas. 

LOCAL: Belo Horizonte 

Data da emissão:31/01/2017 

 

Responsável pela emissão: 

DOFC 

 

 

 

Flávia de Araújo e Silva 
Contadora - Exercício 2016 - CRC-MG 93.828-0 

 
 
 
 
 

Eduardo Rodrigues Chaves 
Diretor  
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6RELATÓRIO DA CONTROLADORIA INTERNA
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RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 
O Relatório de Controle Interno sobre as contas do exercício de 2016 acompanha a Prestação 
de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) a ser apresentada à 
Assembleia Legislativa do Estado (ALMG), em atendimento ao disposto no art. 74 da 
Constituição Federal de 1988, art. 73 e 74 da Constituição do Estado de Minas Gerais, inciso 
VIII do art. 4º da Lei Orgânica e do Regimento Interno do TCEMG. 

1 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA EXECUÇÃO DAS METAS 
PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL, 
NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E NA LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL 

Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG)  

Na avaliação do PPAG, a Coordenadoria de Controladoria Interna destaca programas e 
ações descritos em função da relevância, de acordo com suas metas quantitativas. 

Programa 0746 Controle Externo da Gestão dos Recursos Públicos 

Ação 4445 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos 

Objetivo:  

Exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nos órgãos, 
entidades e fundos sobre a jurisdição do tcemg, visando assegurar a efetiva, regular e transparente 
gestão dos recursos públicos.  

Produto: PROCESSO APRECIADO / JULGADO    

Unidade de medida: PROCESSO 

Dados Físicos do Programa 0746 

Meta Física Resultado Alcançado 

20.356 24.590 

Fonte: Relatório PPAG4/Dados físicos e financeiros em 02/02/2017 (SIGPLAN). 

Em 2016 foram executados 24.590 processos, perfazendo 120,80% da meta física do PPAG 
de 20.356 processos. O desempenho do TCEMG no Programa 0746 superou a meta em 
20,80%. 
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Programa 0760 Capacitação e Orientação na Gestão dos Recursos Públicos 

Ação 2145 Capacitação de Servidores do TCEMG, Entes Jurisdicionados e 
Representantes de Entidades da Sociedade 

Objetivo:  

Assegurar a continuidade das ações de modernização do sistema de controle externo, com ênfase no 
programa de capacitação e orientação para jurisdicionados e representantes de entidades da 
sociedade, bem como para servidores do tcemg. 

Produto: PESSOA ORIENTADA / CAPACITADA 

Unidade de medida: PESSOA 

Dados Físicos do Programa 0760 

Meta Física Meta Física Reprogramada Resultado Alcançado 

10.000 11.718 11.718 

Fonte: Relatório PPAG4/Dados físicos e financeiros em 02/02/2017 (SIGPLAN). 

A meta estabelecida projetou estimativa de público para ações de capacitação de 10.000 
pessoas, reprogramada para 11.718, visando dar ênfase ao desafio de difundir o 
conhecimento técnico no âmbito do Tribunal como também aos jurisdicionados. 

Foram capacitadas 11.718 pessoas, superando a meta física inicial em 17,18%. 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

A Lei n. 21.736, de 04/08/2015, disciplina as prioridades e metas da Administração Pública 
Estadual para o exercício de 2016, atendidas as despesas que constituem obrigação 
constitucional ou legal do Estado e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram 
o orçamento fiscal. A LDO estabelece, para o TCEMG, as metas relativas ao exercício de 
2016 definidas nos respectivos programas finalísticos, detalhadas no Plano Plurianual de 
Ação Governamental (PPAG) 2016/2019 e suas revisões. 

Na avaliação realizada, os programas finalísticos detalhados no PPAG 2016/2019 e suas 
revisões foram contemplados no orçamento anual do exercício de 2016, com alocação dos 
recursos na Lei Orçamentária. 

Lei Orçamentária Anual (LOA) 

O TCEMG, visando à concretização dos programas finalísticos propostos no PPAG, 
aprovado para o quadriênio 2016/2019, consoante o disposto na LDO (Lei n. 21.736, de 
04/08/2015) e de acordo com a LOA (Lei n. 21.971, de 18/01/2016), empreendeu ações 
efetivas para a execução dos créditos autorizados para o exercício, no valor de R$ 
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733.835.341,00 (setecentos e trinta e três milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, trezentos e 
quarenta e um reais), não apresentando abertura de crédito suplementar. 

Tabela 1 
Créditos Autorizados – Programa de Trabalho 

Programa de Trabalho 
Crédito 

Autorizado 
(R$) 

Despesa 
Empenhada R$ % 

Fiscalização da Gestão de 
Recursos Públicos 519.288.778,00 451.087.484,80 86,87 

Direção Administrativa 20.642.703,00 17.054.386,23 82,62 
Precatórios e sentenças judiciárias 1.000,00 0,00 0,00 
Capacitação de Servidores e Entes 
Jurisdicionados e Representantes 
de Entidades da Sociedade 

1.501.525,00 1.224.389,28 81,54 

Auxílios Alimentação, Creche, 
Moradia, 
Saúde e outros 

18.289.920,00 13.249.485,23 72,44 

Ampliação e Modernização da 
Infraestrutura Física e Tecnológica 
necessária ao desenvolvimento e 
aprimoramento das atividades do 
Tribunal 

16.878.000,00 14.600.254,18 86,50 

Proventos de inativos civis e 
pensionistas 157.233.415,00 155.717.707,99 99,04 

Total 733.835.341,00 652.933.707,71 88,98 
Fonte: Coordenadoria de Orçamento e Finanças. 

A execução das despesas atingiu o montante de R$ 652.933.707,71 (seiscentos e cinquenta e 
dois milhões, novecentos e trinta e três mil, setecentos e sete reais e setenta e um centavos), 
correspondendo a 88,98% dos créditos autorizados, conforme demonstrado na Tabela 1. 

As tabelas a seguir demonstram, de forma sucinta, a distribuição dos créditos autorizados no 
orçamento do Tribunal e sua execução por grupo de despesa nos exercícios de 2015 e 2016. 

Tabela 2 
Crédito Autorizado por Grupo de Despesas (quadro comparativo) 

Discriminação 
Crédito Autorizado 

2016 
R$ 

2015 
R$ Δ % AH 16/15 

Pessoal e Encargos Sociais 645.384.088,00 609.112.899,00 5,95 
Outras Despesas Correntes 71.573.253,00 63.365.332,00 12,95 
Investimentos 16.878.000,00 12.570.000,00 34,27 

Total 733.835.341,00 685.048.231,00 7,12 
Fonte: Relatórios de Execução Orçamentária de 2015 e 2016. 
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Tabela 3 
Total empenhado por grupo de despesas (quadro comparativo) 

Fonte: Relatórios de Execução Orçamentária de 2015 e 2016. 

Entre os projetos e ações priorizados pelo TCEMG em 2016, destacam-se a construção do 
prédio destinado à instalação da Central Suricato de Fiscalização Integrada, Inteligência e 
Inovação, como também as respectivas aquisições de móveis, equipamentos e sistemas 
informatizados. Por essa razão, a despesa realizada pelo TCEMG na execução dos 
investimentos cresceu 32,73% em 2016.  

A construção do novo prédio, o qual, em ambiente único e com tecnologias de ponta, vai 
integrar pessoas e processos de trabalho, possibilitará compreensão mais dinâmica da 
complexa carga de informações que o TCEMG recebe dos seus jurisdicionados, de entidades 
parceiras e outras fontes. 

A implementação da Política Suricato de Fiscalização Integrada aprimora não somente a 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos atos que geram 
receita ou despesa pública, como também das políticas públicas, porque inova na qualidade 
da atuação do Tribunal, agora proativa, dinâmica, concomitante e, portanto, mais assertiva. 

Foram programados no orçamento de 2016, para investimento, R$16.878.000,00 (dezesseis 
milhões, oitocentos e setenta e oito mil reais), tendo sido atingidos 86,50% da programação 
orçamentária, o que corresponde a R$14.600.254,18 (quatorze milhões, seiscentos mil, 
duzentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), conforme Tabela 4. Em razão da 
realização de processos licitatórios ao final do exercício de 2016, a execução orçamentária 
não foi efetuada em sua totalidade.1 
  

                                                           
1 Fonte: Relatório PPAG4/Dados físicos e financeiros em 02/02/2017 – SIGPLAN. 

Discriminação 
Despesas Empenhadas 

2016 
R$ 

2015 
R$ 

Δ % AH 
16/15 

Pessoal e Encargos Sociais 580.490.417,70 569.687.120,29 1,90  
Outras Despesas Correntes 57.843.035,83 60.988.220,72 (5,16)  
Investimentos 14.600.254,18 11.000.000,00 32,73  

Total 652.933.707,71 641.675.341,01 1,75 
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Tabela 4 
Execução Orçamentária das Despesas 

Discriminação 
Exercício de 2016 

Crédito Autorizado R$ Despesas  
Empenhadas R$ Δ % AH  

Pessoal e Encargos Sociais 645.384.088,00 580.490.417,70 89,94  
Outras Despesas Correntes 71.573.253,00 57.843.035,83 80,92  
Investimentos 16.878.000,00 14.600.254,18 86,50  

Total 733.835.341,00 652.933.707,71 88,98 
Fonte: Relatórios de Execução Orçamentária de 2016. 

Tabela 5 
Despesa Bruta com Pessoal (quadro comparativo) 

Cargos / 
Função 

2016 2015 Δ % AH 
16/15 

Quantidade 

Δ % 
AH 

16/15 
Valores 

Quantidade Valor em  
R$ Quantidade Valor em  

R$ 

Direção 
superior 16 7.679.524,71 16 7.198.488,02 0,00 6,68 

Efetivos 1028 339.424.598,11 1076 342.637.952,48 (4,46) (0,94) 
Recrutamento 
amplo 107 11.067.156,33 103 11.144.205,82 3,88 (0,69) 

Inativos 631 153.685.772,20 593 139.608.091,63 6,41 10,08 
Pensionistas 9 1.674.031,18 8 1.741.298,67 12,50 (3,86) 
Patronal 0 66.959.335,17 0 67.357.083,67 0,00 (0,59) 
Total geral 1.791 580.490.417,70 1.796 569.687.120,29 (0,28) 1,90 

Fonte: Relatórios de Execução Orçamentária de 2015 e 2016. 

Gráfico 1 
Despesa Bruta com Pessoal (quadro comparativo)  
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Analisando a Tabela 5, percebe-se que o quantitativo de servidores em atividade corresponde 
a 64,27% da composição total do quadro de pessoal do TCEMG. Destaca-se que, em 2015, 
essa proporção era de 66,53%. 

Historicamente, verifica-se uma tendência crescente de inativos, promovendo um desafio 
aos gestores no que tange à adequada lotação de servidores em setores estratégicos para o 
cumprimento da missão constitucional deste Tribunal de Contas.  

Registre-se que o montante da despesa com pessoal no exercício enquadrou-se no limite 
estabelecido na LC n. 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), conforme 
demonstrado no Relatório de Gestão Fiscal (RGF), data-base de 31/12/2016. 

2 AVALIAÇÃO DA LEGALIDADE DOS ATOS DE GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

Com base nos registros pertinentes, consubstanciados nos relatórios emitidos pelas 
comissões inventariantes designadas para verificação dos aspectos atinentes a bens, direitos 
e obrigações, no encerramento do exercício de 2016, declara-se que foi avaliada a legalidade 
dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, ficando comprovada a salvaguarda 
de bens e direitos do TCEMG. 

A Controladoria Interna está ciente de que existem obrigações com pessoal relacionadas a 
equivalência salarial/diferenças salariais decorrentes de mudanças de planos econômicos de 
servidores inativos e pensionistas, assim como obrigações relacionadas a revisão de 
proventos, cujo pagamento está vinculado à disponibilidade financeira.  

Tais obrigações não foram registradas contabilmente pelo fato de que o lançamento contábil 
padronizado (LCP) n. 830 (Obrigações de Pessoal a Apropriar) não está disponível no 
Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) por motivos de revisão por parte da 
Superintendência Central de Contadoria Geral (SCCG) da SEF/MG.  

A Controladoria Interna esteve presente em reunião com a SCCG durante o ano de 2016 
para solicitar a disponibilização do LCP, entretanto, não houve retorno até o momento da 
elaboração deste Relatório de Controle Interno. 

3  AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICÁCIA E À 
EFICIÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA 
E PATRIMONIAL 

Para se proceder a uma reflexão sobre os resultados acerca da eficácia e eficiência da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial deste Tribunal de Contas, em 2016, é necessário 
verificar os resultados obtidos em função dos esforços empreendidos e dos recursos 
aplicados no cumprimento da missão institucional: “Exercer o controle da gestão pública de 
forma eficiente, eficaz e efetiva, em benefício da sociedade”. 
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Para tanto, objetivou-se o tratamento da inteligência dos dados e o fortalecimento da 
atividade fiscalizatória. Ao lado das análises dos processos que configuram o controle 
preventivo e concomitante da gestão dos recursos, o TCEMG também se dedicou ao 
enfrentamento do passivo processual com base na otimização dos procedimentos de análise 
e de deliberação, de forma responsável e em estrita obediência aos princípios do devido 
processo legal e da racionalização administrativa, levando em consideração os critérios de 
materialidade, relevância e risco.  

O resultado global referente às metas institucionais atingiu um percentual de 118% em 
relação ao planejado. A meta estabelecida foi de 29.805 (vinte e nove mil, oitocentos e cinco) 
processos, sendo alcançado o resultado de 35.023 (trinta e cinco mil e vinte e três) processos 
deliberados2. 

A dotação inicial foi de R$ 733.835.341,00 (setecentos e trinta e três milhões, oitocentos e 
trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e um reais), sendo executados R$ 652.933.707,71 
(seiscentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e trinta e três mil, setecentos e sete reais 
e setenta e um centavos) para a consecução dos programas propostos no PPAG 2016/2019, 
dentro dos créditos autorizados na LOA (Lei n. 21.971, de 18/01/2016). 

Para alcançar esse resultado, de acordo com o SIGPLAN, no Relatório de Execução 
Orçamentária 2016, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Unidade 
Orçamentária 1021) empregou os seguintes recursos:  

- No programa controle externo da gestão dos recursos públicos (746): 

 Ação: fiscalização da gestão de recursos públicos (4445): R$451.087.484,80. 

- No programa apoio à administração pública (701): 

 Ação: ampliação e modernização da infraestrutura fisica e tecnológica necessária 
ao desenvolvimento e aprimoramento das atividades do tribunal (2121): 
R$14.600.254,18. 

 Ação: auxílios alimentação, creche, moradia, saúde e outros auxílios (2157): 
R$13.249.485,23. 

 Ação: direção administrativa (2009): R$17.054.386,23. 

- No programa capacitação e orientação na gestão dos recursos públicos (760): 

 Ação: capacitação de servidores do tcemg, entes jurisdicionados e representantes 
de entidades da sociedade (2145): R$ 1.224.389,28. 

- No programa obrigações especiais (702): 

 Ação: proventos de inativos civis e pensionistas (7006): R$ 157.233.415,00 

                                                           
2 Fonte: Relatório sobre a Gestão da APDO – Exercício 2016. 
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4 ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DE CONTROLES 
INTERNOS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 

No âmbito das atividades da Controladoria Interna, regulamentada pela Resolução n. 
07/2010, e em cumprimento às diretrizes estabelecidas no Plano Diretor e no Plano Anual 
de Controle Interno, relacionam-se as seguintes atividades executadas para a consecução da 
missão da Controladoria a fim de detectar e prevenir potenciais riscos: 

Planejamento 

Foi elaborado o Plano Anual de Atividades de Controle Interno para 2016, em atendimento 
ao art. 16, I, da Resolução n. 02/2015 e ao art. 10, XII, da Resolução n. 07/2010; ao Plano 
Diretor de Controle Interno 2015 a 2016; e à Política de Controle Interno do TCEMG para 
o biênio 2015 e 2016. 

A Controladoria Interna priorizou, no ano de 2016, a execução dos projetos que foram 
delineados no desdobramento do Planejamento Estratégico do TCEMG e concentrou seus 
esforços no Projeto 46: “Fortalecer o Sistema de Controle Interno” e no Projeto 52: 
“Aprimorar o ambiente de transparência do TCEMG”. 

PROJETO 52: Aprimorar o ambiente de transparência do TCEMG – Verificação 
sobre a publicação das atividades na página “Transparência”, do portal do TCEMG, 
conforme a Lei Federal n. 12.527, de 18/11/2011. 

A Controladoria Interna é a unidade encarregada pelo monitoramento da publicação das 
informações exigidas pela Lei n. 12.527/2011 no Portal da Transparência. 

O Projeto Estratégico 52 “Aprimorar o Ambiente de Transparência do TCEMG” decorreu 
da proposição da Controladoria Interna em realizar ampla modernização do Portal da 
Transparência do TCEMG, em conformidade com o determinado pela legislação, 
fornecendo informações objetivas, tempestivas, claras, acessíveis, com elementos gráficos 
que possam traduzir os dados da gestão pública, primando pela sua fidelidade por meio da 
automatização da alimentação do Portal. 

O desenvolvimento da página e o das funcionalidades dos sistemas do TCEMG que 
alimentam a página com as informações estão em andamento, a cargo da equipe da Diretoria 
de Tecnologia da Informação. 

PROJETO 46: “Fortalecer o Sistema de Controle Interno”. 

O Projeto 46 faz parte do Portfólio de Projetos Estratégicos do TCEMG acompanhados 
pela Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional. Para fortalecer o 
Sistema de Controle Interno, as unidades do TCEMG desenvolverão seus manuais de 
procedimentos e rotinas, como forma de consolidar o Ambiente de Controle, exigido pela 
metodologia COSO.  No entanto, esse projeto busca implantar a Gestão do Conhecimento 
no TCEMG. 

A Controladoria Interna analisou o tema e criou a metodologia a ser utilizada na elaboração 
dos trabalhos. Em 2016, selecionou as Diretorias de Administração, de Orçamento, Finanças 
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e Contabilidade, de Gestão de Pessoas e de Comunicação, além da Secretaria da Corregedoria 
e da Controladoria Interna para iniciar a execução do Projeto 46. As demais unidades do 
TCEMG serão demandadas nos próximos três anos, de forma que, ao final de 2019, todas 
as unidades tenham o seu manual. Foi também acordado com a Diretoria de Comunicação 
a criação de um plano de comunicação para destacar a importância de o TCEMG fortalecer 
o seu sistema de controle interno. 

Pareceres dos Atos de Aposentadoria 

Foi realizada a análise de atos de aposentadorias para emissão de pareceres, conforme se 
segue: 

Tabela 6 
Pareceres em atos de aposentadorias 

 2016 2015 2014 
Pareceres Emitidos 51 45 42 

Fonte: Controladoria Interna. 

Gráfico 2 

 

Observa-se um crescimento no número de aposentadorias no Tribunal de Contas no 
decorrer dos anos de 2014, 2015 e 2016, sinalizando a necessidade de priorização da gestão 
de recursos humanos para minimizar o impacto da insuficiência de mão de obra para 
consecução da missão institucional. 
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Atualização do Manual de Procedimentos referentes à gestão de conteúdo do Portal 
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 

A Controladoria Interna atualizou o Manual de Procedimentos, referente à gestão de 
conteúdo do Portal do TCEMG, para adequá-lo aos novos serviços desenvolvidos e 
veiculados no sítio eletrônico. O antigo manual foi criado em novembro de 2008, 
necessitando assim de revisão para que viesse a retratar a nova configuração da estrutura do 
Tribunal e também para atualizar os conteúdos divulgados. 

Ouvidos, os responsáveis decidiriam se o conteúdo sob sua gestão deveria ser retirado, 
mantido ou atualizado para estar em conformidade com as atividades executadas atualmente 
pelo Tribunal. Foi, também, elaborada minuta de portaria determinando a responsabilidade 
sobre a publicação e a atualização de conteúdos do Portal do TCEMG. 

O trabalho teve como finalidade promover o melhor gerenciamento das publicações, no sítio 
do Tribunal, para evidenciar os resultados dos trabalhos aqui produzidos, por meio de 
informações precisas, atualizadas e consistentes para os jurisdicionados e para a sociedade.  
A informação produzida, registrada, organizada, compartilhada, disseminada e utilizada, de 
modo a possibilitar melhores decisões, retrata contínua adaptação do TCEMG a condições 
sempre mutáveis e desafiadoras do ambiente no qual atua. 

Teste nos cálculos da conta de depreciação dos bens do TCEMG, realizado na 
Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio para verificar sua fidedignidade 

Foi realizada visita técnica à Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio para conhecer o 
Sistema de Gestão Patrimonial (SISPAT), o Processo de Depreciação dos Bens do Tribunal 
e os tipos de relatórios produzidos. O seu funcionamento foi apresentado simulando um 
cadastramento de bem, além de teste da fórmula aplicada para o cálculo da depreciação de 
bens.  

Verificação sobre a publicação das atividades na página “Transparência” do Portal 
do TCEMG, conforme a Lei Federal n. 12.527/2011 e a Portaria n. 75/PRES./2011. 

Acompanhamento da Execução Orçamentária 

Para comprovar a legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, a 
Controladoria Interna acompanhou, durante todo o exercício de 2016, a execução do 
orçamento, levando em consideração o que foi planejado.   

A Controladoria Interna, por meio de acesso ao armazém de informações Business Object 
(B.O.) do Estado de Minas Gerais, extrai dados para confronto com relatórios recebidos. As 
despesas acompanhadas de forma detalhada são escolhidas por critério de materialidade e 
relevância.  

A execução orçamentária é um processo contínuo e passa por diversas áreas do TCEMG – 
Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Diretoria de Administração, ordenadores 
de despesas, unidades executoras. As análises da execução orçamentária geraram 
comunicados de recomendação que foram prontamente acatados pelas unidades 
demandadas e as recomendações devidamente implementadas. 
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O Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPLAN) foi consultado para 
verificar as informações relativas às metas do Plano Plurianual de Ação Governamental 
(PPAG) e da Lei Orçamentária Anual (LOA). Foram acompanhados os lançamentos 
realizados pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças, dos dados informados pela 
Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional e pela Escola de Contas e 
Capacitação Prof. Pedro Aleixo. 

Acompanhamento da Gestão Fiscal 

Foram realizadas avaliação e assinatura do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do 1º, 2º e 3º 
quadrimestres de 2016. Para fazer a avaliação do RGF, a Controladoria tem realizado 
esforços para aprimorar as análises. Quanto ao RGF relativo às despesas de pessoal, a 
Controladoria aperfeiçoou os seus trabalhos, examinando detalhadamente, por amostragem, 
algumas despesas contidas nos relatórios disponibilizados pela Coordenadoria de Pessoal e 
Pagamento de forma mais abrangente. 

Acompanhamento da Liquidação de Despesas e Recebimento de Objetos 

Para cumprir a Portaria n. 20/Pres./2015, objetivando o controle e a redução da 
vulnerabilidade aos riscos inerentes à gestão do Tribunal, a Controladoria Interna atuou na 
liquidação das despesas de bens e serviços. As liquidações acompanhadas durante o exercício 
de 2016 estão representadas no gráfico abaixo. 

Gráfico 3 

Fonte: Controladoria Interna. 

Grupo de estudo para implantação do Sistema de Custos do TCEMG (TCSIC) 

A Controladoria Interna é membro integrante do grupo responsável pelo TCSIC, dando 
continuidade ao projeto.  
  

R$ 27.462.203,31 
81%

Percentual total de liquidações formalmente acompanhadas

Total de liquidações com
acompanhamento formal

De um escopo de R$ 33.879.705,06, foram acompanhados 81%.
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Projeto de Pesquisa a respeito do Controle Interno dos jurisdicionados 

Em conjunto com a Coordenadoria de Capacitação e Pesquisa da Escola de Contas, a 
Controladoria Interna finalizou o projeto de pesquisa “Controle Interno dos Municípios do 
Estado de Minas Gerais: uma proposta de diagnóstico de sua efetividade”.  Durante o ano 
de 2016, foram pesquisadas as leis que criaram os órgãos de Controle Interno dos Municípios 
selecionados. O resultado da análise das leis municipais foi consolidado e apresentado ao 
presidente do TCEMG.  

Em 02/12/16, a pesquisa conquistou o segundo lugar no concurso de trabalhos que ocorreu 
no II Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, promovido pelo Instituto Rui Barbosa 
(IRB). Os dezenove trabalhos selecionados foram submetidos a um processo de julgamento 
por especialistas, em que não houve identificação do autor e nem do avaliador, modalidade 
conhecida como ad hoc, julgamento cego por pares. O próximo passo é a publicação do 
trabalho. 

O que se pretendeu na pesquisa foi “dar um viés” teórico-prático, de forma que os resultados 
pudessem contribuir para o controle externo realizado pelo TCEMG.  

Monitoramento das recomendações feitas pela Controladoria Interna em auditoria 
realizada na Coordenadoria de Compras, na Coordenadoria de Transportes e na 
Coordenadoria de Contratos 

O monitoramento na Coordenadoria de Compras foi realizado em janeiro de 2016; na 
Coordenadoria de Transportes, em fevereiro de 2016; e na Coordenadoria de Contratos, em 
setembro de 2016. 

Desenvolvimento do Manual de Atividades da Controladoria Interna 

O Manual da Controladoria Interna foi executado em conformidade com a metodologia 
criada para o Projeto 46: “Fortalecer o Sistema de Controle Interno”. 

Inspeção em contratos, licitações e execuções. 

5 AVALIAÇÃO SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO 
TRIBUNAL DIANTE DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO, 
ESPECIFICANDO, QUANDO FOR O CASO, AS SINDICÂNCIAS, 
INQUÉRITOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU TOMADAS DE 
CONTAS ESPECIAIS INSTAURADOS NO PERÍODO 

Conforme EXP/SEC CORREG n. 012/2017, encaminhado à Presidência desta Casa em 
31/01/2017, a Secretaria da Corregedoria informa que, “em consulta aos arquivos da 
Corregedoria, verifiquei que, no exercício de 2016, não houve a ocorrência de sindicâncias, 
inquéritos e processos administrativos que contivessem em seu objeto a apuração de danos 
ao erário”. 
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6  PARECER CONCLUSIVO SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO 

O Relatório de Controle Interno sobre as contas do exercício de 2016 acompanha a Prestação 
de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a ser apresentada à Assembleia 
Legislativa do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso VIII do art. 4º da Lei 
Complementar n. 102, de 17/01/2008. Este Parecer Conclusivo foi elaborado com base nas 
informações contidas na Prestação de Contas, nos exames realizados, certificados pelos 
registros e pareceres que sustaram a análise a que a Controladoria Interna procedeu. 

A metodologia da Prestação de Contas de 2016 foi reorganizada e obedeceu aos critérios e 
prazos estabelecidos no Manual para Elaboração da Prestação de Contas e na Portaria de 
Encerramento do Exercício, o que dinamizou o processo, deixou claros fluxos e prazos e 
contribuiu para que os trabalhos transcorressem com segurança e agilidade. 

O planejamento estratégico 2015 – 2019, desdobrado pelas unidades administrativas do 
Tribunal em 2015, teve sua execução iniciada em 2016, o que permitiu a priorização dos 
processos a serem executados de acordo com a estratégia definida. Destacou-se a necessidade 
de se avaliarem os processos de trabalho do TCEMG já existentes, para ser possível alinhá-
los de forma mais eficaz com o plano estratégico vigente.  

Com o decorrer do trabalho, foi necessário conhecer os macroprocessos do TCEMG, além 
de entender e analisar possíveis interfaces e relações entre eles, envolvendo todas as 
atividades necessárias para que o Tribunal pudesse, a partir das informações, gerar produtos 
e serviços com maior valor agregado e mais aderentes às necessidades da sociedade. Para 
tanto, o desenho da cadeia de valor permitiu um ganho de visão sistêmica, possibilitando a 
análise e a correlação dos recursos para fins de identificar como, de fato, tais processos são 
operacionalizados, e quais os potenciais resultados rumo ao alcance dos objetivos 
estratégicos.  

Em 2016, as unidades do TCEMG iniciaram a execução de seus projetos organizadamente, 
lançados no sistema Channel, repositório de informações dos trabalhos, o que representou 
um grande salto de qualidade nos resultados. A Controladoria Interna, além de contribuir em 
vários projetos, esteve à frente do Projeto 46: “Fortalecer o Sistema de Controle Interno” e 
do Projeto 52 “Aprimorar o ambiente de transparência do TCEMG”. 

A Controladoria Interna exerceu suas funções junto à Diretoria de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade, contribuindo tecnicamente para o aprimoramento das ações relativas à gestão 
e à execução orçamentária e financeira, e junto à Diretoria de Administração, no 
acompanhamento da evolução patrimonial do Tribunal no exercício de 2016.  

A Portaria n. 20/PRES./2015, que encarregou a Controladoria Interna de acompanhar o 
procedimento de liquidação de despesa no âmbito do Tribunal, proporcionou a verificação 
das aquisições de bens e serviços, no momento de seu ingresso ou prestação. Tal atividade 
foi importante, pois favoreceu o controle preventivo, e possibilitou identificar e corrigir 
situações em desconformidade com a lei, com os regulamentos do TCEMG ou com os 
respectivos contratos. 
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A Controladoria Interna destaca a regularização e a legitimação da posse não só do novo 
prédio destinado à instalação da Central Suricato de Fiscalização Integrada, Inteligência e 
Inovação, mas, também, do Anexo I e da Escola de Contas. Em conjunto com o Poder 
Executivo municipal, a regularização foi viabilizada por meio da Operação 
Urbana Simplificada, que prevê contrapartidas do TCEMG para adequar a ocupação do 
espaço com o interesse público dos belo-horizontinos. 

Por tudo o que foi demonstrado nesta Prestação de Contas do exercício de 2016, percebe-se 
que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais passa por processo gradativo e 
progressivo de transformação, visando aprimorar cada vez mais este órgão de controle 
externo da gestão dos recursos públicos estaduais e municipais. Diante disso, consideradas a 
extensão e a profundidade da análise, a Controladoria Interna declara que foi verificada a 
legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial e de gestão fiscal, no 
exercício de 2016. É o parecer. 

 

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

Délia Mara Villani Monteiro 
Coordenador da Controladoria Interna 

Exercício de 2016 


