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No dia 29 de junho de 2016, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCEMG) aprovou a Cadeia de Valor da entidade, levada 
ao colegiado em forma de Assunto Administrativo – Ato Normativo (processo 980.390).

A Cadeia de Valor oferece ao Tribunal a oportunidade de compreender como os seus processos de trabalho estão estruturados, 
como perpassam entre as áreas e a relação entre eles.

Dentre as várias aplicações deste instrumento de gestão podemos destacar o seu alinhamento com o planejamento estratégico 
fornecendo insumos para futuras revisões ou novas formulações, a apuração de custos por processo de trabalho e o aprimoramento 
do design organizacional, dentre outros.

É um instrumento dinâmico que permite, a qualquer momento, que novos processos de trabalho sejam incorporados, alterados ou 
até mesmo extintos conforme o surgimento de novos serviços ou, a partir de novas diretrizes da instituição.

A Cadeia de Valor também propicia ao Tribunal de Contas externar para a sociedade, de uma maneira holística, a estruturação de seus 
processos de trabalho ponta a ponta, para o cumprimento de sua missão institucional.
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1 Conceitos

1.1 Cadeia de valor
A Cadeia de Valor apresenta a maneira que uma organização (pública ou privada) agrupa os seus macroprocessos, com o objetivo de projetar, produzir, comercializar, 
entregar ou sustentar os seus produtos, criando valor para as partes interessadas e possibilitando um adequado posicionamento em sua área de atuação. 

Trata-se de um instrumento de gestão criado por Michael Porter que ajuda a analisar atividades específicas através das quais as empresas criam valor e vantagem 
competitiva. Ou seja, é um conjunto de atividades que uma organização realiza para criar valor para os seus clientes. A maneira como as atividades dessa cadeia são 
realizadas determina os custos, afeta os lucros e direciona o alcance de seus objetivos.

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

 Processos primários (Finalísticos)

 São processos tipicamente interfuncionais ponta a ponta que agregam valor diretamente para o cliente. Os processos primários são frequentemente 
referenciados como processos essenciais ou finalísticos, pois representam as atividades essenciais que uma organização executa para cumprir sua 
missão. Esses processos constroem a percepção de valor pelo cliente por estarem diretamente relacionados à experiência de consumo de um produto 
ou serviço.  (CBOK v.3.0 Common Body of Knowledge - Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio - Corpo Comum de Conhecimento)

 Processos de gerenciamento (Estratégicos)

 Tem o propósito de medir, monitorar, controlar atividades e administrar o presente e o futuro do negócio. Processos de gerenciamento, assim como 
os de suporte, não agregam valor diretamente para os clientes, mas são necessários para assegurar que a organização opere de acordo com seus 
objetivos e metas de desempenho (operacionais, financeiras, etc.). Podem estar associados a áreas funcionais ou serem interfuncionais. (CBOK v.3.0)

 Processos de suporte (Sustentação)

 Existem para prover suporte a processos primários, mas também podem dar sustentação a outros processos de suporte (processos de suporte de 
segundo nível, terceiro nível e sucessivos) ou processos de gerenciamento. A diferença principal entre os processos primários e os de suporte é que 
processos de suporte entregam valor para outros processos e não diretamente para os clientes. Os processos de suporte podem ser fundamentais e 
estratégicos para a organização na medida em que aumentam sua capacidade de efetivamente realizar os processos primários. (CBOK v.3.0)
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2 Elaboração da Cadeia de Valor
A metodologia utilizada para elaboração da cadeia de valor se baseou nas finalidades e atividades de cada área e macroárea do Tribunal de Contas, conforme abordagem 
e levantamento realizados no desdobramento do Plano Estratégico 2015-2019. Também foram levadas em consideração as atribuições legais da Instituição e o material 
elaborado em 2012 pela equipe do Programa Quali em conjunto com a empresa de consultoria Tutor.

Além disso, foram feitas reuniões com os gestores de todas as unidades para exposição do projeto, alinhamento sobre o conceito e importância desse instrumento de 
gestão, coleta de informações acerca das atividades realizadas por cada uma delas e apresentação dos dados consolidados. Em um destes encontros foi apresentado 
o material para detalhamento das etapas necessárias para execução de cada um dos processos apontados pelas unidades, contendo quais os objetivos a serem 
alcançados, os produtos entregues e demais unidades envolvidas. 

Com base nestas informações, o Escritório de Gestão por Processos identificou os processos de trabalho ponta a ponta executados no Tribunal, classificando-os em 
macroprocessos conforme a pertinência a e interdependência entre eles. Para cada macroprocesso foi definido um objetivo específico e, para cada processo de trabalho, 
foram definidas a necessidade e os produtos entregues com a sua execução, conforme descrito neste documento.

A figura abaixo (Figura 1) apresenta os passos realizados na elaboração deste documento como um todo.

Análise da cadeia de valor 
elaborada em 2012  

com a Tutor

Detalhamento dos 
processos definidos 

nas reuniões de 
desdobramento do 

planejamento 

Análise das naturezas 
processuais x processos de 

trabalho relacionados

Preenchimento de 
informações sobre 

atividades realizadas nos 
processos informados

Vinculação das 
iniciativas estratégicas 
com os processos de 

trabalho

Pesquisa sobre a cadeia 
de valor em outras 

instituições

Vinculação com 
planejamento 

estratégico

Definição dos 
macroprocessos 
e vinculação dos 

processos

Identificação dos 
processos de trabalho 

ponta a ponta

Descrição dos objetivos 
dos macroprocessos e das 
necessidades, produtos e 

clientes dos processos

Elaboração da Cadeia 
de Valor e seus 

desdobramentos

Reunião ou trabalho 
realizado com as unidades.

Trabalho realizado com a 
participação dos principais 
responsáveis pelo processo 
ponta a ponta.

Trabalho realizado pelo 
Escritório de Gestão por 
Processos - Quali.

Figura 1 – Dinâmica de elaboração da Cadeia de Valor do TCEMG
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3 Cadeia de Valor do TCEMG

Gestão da Conformidade 

Gestão da Comunicação e Relacionamento

Gestão de Pessoas

Apoio Educacional

Administração Geral

SUSTENTAÇÃO

Exercer o controle 
da gestão pública 
de forma eficiente, 
eficaz e efetiva, 
em benefício da 
sociedade.

Fiscalização e Controle da Gestão dos Recursos Públicos

Promoção da Transparência e do Controle Social

Aprimoramento da Gestão Pública

Auxílio ao Poder Legislativo Estadual e Municipal

Controle com Interveniência de Terceiros

Normatização

FINALÍSTICO

Planejamento e GestãoESTRATÉGICO

CADEIA DE VALOR DO TCEMG
Macroprocessos de trabalho do Tribunal

Figura 2 – Cadeia de Valor do TCEMG

No Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais os macroprocessos foram agrupados da seguinte maneira dentro desses elos:
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3.1 Como ler a Cadeia de Valor 

MACROPROCESSOS OBJETIVO DAS ATIVIDADES 
INTERRELACIONADAS: 

FINALÍSTICO

ESTRATÉGICO

SUSTENTAÇÃO

RELAÇÕES OU ELOS

categorização que demonstra 
a interdependência entre os 
macroprocessos acionados

conjunto de processos de trabalho que entregam 
valor, em nível macro cumprir a missão do tribunal

Fiscalização e Controle da Gestão dos Recursos Públicos

Promoção da Transparência e do Controle Social

Aprimoramento da Gestão Pública

Auxílio ao Poder Legislativo Estadual e Municipal

Controle com Interveniência de Terceiros

Normatização

Planejamento e Gestão

Gestão da Conformidade 

Gestão da Comunicação e Relacionamento

Gestão de Pessoas

Apoio Educacional

Administração Geral

Exercer o controle 
da gestão pública  e 

forma eficiente, eficaz e 
efetiva, em benefício da 

sociedade.

processos que dão 
sustentação à atividade fim 

do tribunal

Figura 3 – Leitura da cadeia de Valor do TCEMG
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Figura 4 – Macroprocessos finalísticos

Gestão da Conformidade 

Gestão da Comunicação e Relacionamento

Gestão de Pessoas

Apoio Educacional

Administração Geral

SUSTENTAÇÃO

Exercer o controle 
da gestão pública 
de forma eficiente, 
eficaz e efetiva, 
em benefício da 
sociedade.

Fiscalização e Controle da Gestão dos Recursos Públicos

Promoção da Transparência e do Controle Social

Aprimoramento da Gestão Pública

Auxílio ao Poder Legislativo Estadual e Municipal

Controle com Interveniência de Terceiros

Normatização

FINALÍSTICO

Planejamento e GestãoESTRATÉGICO

CADEIA DE VALOR DO TCEMG
Macroprocessos de trabalho do Tribunal

4 Detalhamento dos elos da Cadeia de Valor 
Neste item estão detalhados os objetivos de cada macroprocesso, os processos que compõem cada um destes macroprocessos, quais produtos cada processo de 
trabalho entrega e seus clientes.

4.1 Elo Finalístico
Agrupa os processos de trabalho referentes à fiscalização e controle da gestão dos recursos públicos contribuindo para o aprimoramento da mesma, bem como a 
promoção da transparência e controle social. Atua também na sistematização e disponibilização de instrumentos normativos e regulamentares relativos às ações de 
controle exercidas pelo Tribunal e na disponibilização de informações de interesse do jurisdicionado e da sociedade. 

Macroprocessos definidos:

SUMÁRIO
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4.1.1 Fiscalização e Controle da Gestão dos Recursos Públicos
Objetivo do macroprocesso: Exercer as atribuições conferidas pelas normas constitucionais e legais, visando assegurar a boa e regular gestão dos recursos públicos, 
adotando os procedimentos e medidas necessárias ao eficiente, eficaz e efetivo desempenho de sua função de fiscalização e controle.

Fiscalização e Controle da Gestão dos Recursos Públicos

Processo Necessidade Produtos

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

Prevenir e corrigir a prática de ilegalidade e o mau uso de bens 
e recursos públicos; assegurar a confiabilidade e fidedignidade 
dos controles internos e registros gerenciais, operacionais 
e contábeis; recuperar recursos públicos desviados e 
responsabilizar infratores; coibir e punir a prática de ilegalidade 
e o mau uso de bens e recursos públicos; contribuir para a 
melhoria da gestão pública.

Determinações
Recomendações
Sanções

Fiscalização dos empréstimos ou operações de 
créditos

Prevenir e corrigir a prática de ilegalidade nos empréstimos ou 
operações de crédito;  coibir e punir a prática de ilegalidade e o 
mau uso de bens e recursos públicos.

Determinações
Recomendações
Sanções

Julgamento das contas anuais de gestão

Promover a transparência acerca dos resultados e da legalidade 
da gestão pública;  assegurar a confiabilidade e fidedignidade dos  
registros gerenciais, operacionais e contábeis; responsabilizar 
por prática de ilegalidade e o mau uso de bens e recursos 
públicos; contribuir para a melhoria da gestão pública.

Julgamento das contas dos gestores

Julgamento das contas especiais Recuperar recursos públicos desviados e responsabilizar 
infratores. Julgamento das contas especiais

Apreciação da legalidade dos atos de admissão 
de pessoal

Assegurar a legalidade dos atos sujeitos a registro  e prover 
a segurança jurídica, em âmbito administrativo, mediante 
apreciação do ato.

Atos de admissão de pessoal apreciados e 
registrados

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

Assegurar a legalidade dos atos sujeitos a registro  e prover 
a segurança jurídica, em âmbito administrativo, mediante 
apreciação do ato.

Atos de concessão de aposentadoria, reforma 
e pensão apreciados e registrados

SUMÁRIO
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Fiscalização das concessões comuns e das 
parcerias público-privadas no âmbito estadual 
e municipal

Coibir a prática de ilegalidade e/ou de má gestão de recursos 
públicos, contribuir para o ressarcimento ao erário em caso de 
dano e responsabilizar infratores; contribuir para a melhoria das 
concessões e parcerias público-privadas.

Deliberações acerca das concessões e 
instrumentos de parcerias público-privadas

Verificação da conformidade da aplicação dos 
recursos repassados a entidades de direito 
privado e dos repassados ou recebidos pelo 
Estado ou por município por meio de convênio, 
acordo, ajuste ou instrumento congênere

Coibir a prática de ilegalidade e/ou de má gestão de recursos 
públicos, contribuir para o ressarcimento ao erário em caso de 
dano e responsabilizar infratores.

Deliberações acerca da conformidade da 
aplicação dos recursos repassados

Verificação da conformidade de contrato, 
convênio, ajuste ou instrumento congênere 
que envolva a concessão, a cessão, a doação 
ou a permissão de qualquer natureza, a título 
oneroso ou gratuito, de responsabilidade do 
Estado ou Município 

Coibir a prática de ilegalidade e/ou de má gestão de recursos 
públicos, contribuir para o ressarcimento ao erário em caso de 
dano e responsabilizar infratores.

Deliberações acerca dos instrumentos 
contratuais, convênios e instrumentos 
congêneres

Fiscalização dos procedimentos de seleção de 
pessoal

Prevenir e corrigir a prática de irregularidade em editais de 
concurso público.

Deliberações acerca dos editais de concursos 
públicos

Fiscalização dos procedimentos licitatórios Prevenir e corrigir a prática de irregularidade em licitações. Deliberações acerca dos instrumentos 
convocatórios de licitações

Acompanhamento de limites legais e 
prudenciais da LRF

Assegurar o cumprimento dos dispositivos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Alertas
Determinações  acerca do cumprimento da 
Lei de Responsabilidade Fiscal
Sanções

Monitoramento do cumprimento das 
deliberações do Tribunal

Garantir o cumprimento das deliberações e identificar o benefício 
efetivo da ação de fiscalização do Tribunal. 

Verificação de cumprimento das deliberações 
do TCEMG

Acompanhamento e fiscalização da 
macrogestão

Contribuir para a melhoria da gestão dos recursos e a qualidade 
dos bens e serviços públicos; orientar quanto a procedimentos 
adequados para a gestão de recursos públicos.

Determinações e recomendações
Indicadores de avaliação da gestão pública

Fiscalização e Controle da Gestão dos Recursos Públicos

Processo Necessidade Produtos

SUMÁRIO
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Fiscalização de obras públicas e serviços de 
engenharia

Prevenir e corrigir a prática de ilegalidade e o mau uso de bens 
e recursos públicos;  recuperar recursos públicos desviados e 
responsabilizar infratores; coibir e punir a prática de ilegalidade 
e o mau uso de bens e recursos públicos; contribuir para a 
melhoria da gestão pública.

Determinações
Recomendações
Sanções

Apuração de representações Esclarecer os fatos e responsabilizar os infratores, quando for o 
caso.

Informações sobre os fatos apurados 
Determinações, recomendações e sanções.

Realização de acompanhamento de atos de 
gestão

Prevenir e corrigir a prática de ilegalidade e o mau uso de bens e 
recursos públicos;  contribuir para a melhoria da gestão pública.

Determinações
Recomendações
Sanções

Realização de levantamentos
Informações sobre programas, projetos, ações, órgãos e 
entidades jurisdicionados; riscos e controles internos; indicação 
de ações de fiscalização.

Relatório contendo informações sobre 
programas, projetos, ações, órgãos e 
entidades jurisdicionados e propostas de 
fiscalização

Fiscalização e Controle da Gestão dos Recursos Públicos

Processo Necessidade Produtos

Clientes:

• ALMG
• Câmaras Municipais
• Dirigentes dos Agentes Financeiros Oficiais
• Dirigentes dos Órgãos, Entidades das Administrações Públicas do Estado e dos Municípios
• Órgãos, Entidades das Administrações Públicas do Estado e dos Municípios
• Sociedade

SUMÁRIO
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4.1.2 Promoção da Transparência e do Controle Social
Objetivo do macroprocesso: 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.

Promoção da Transparência e do Controle Social

Processo Necessidade Produtos

Divulgação dos resultados das ações de 
controle

Prover conhecimentos a respeito  dos mecanismos de 
controle,  seus resultados e benefícios.

Informações sobre as ações, resultados e benefícios 
do controle externo divulgadas

Disponibilização de informações da gestão 
pública Prover conhecimentos a respeito  da gestão pública. Informações sobre a gestão pública  divulgadas

Apuração de denúncias Esclarecer os fatos e responsabilizar os infratores, 
quando for o caso.

Informações sobre os fatos apurados 
Determinações
Recomendações
Sanções

Clientes:

• ALMG
• Câmaras Municipais
• Dirigentes dos Agentes Financeiros Oficiais
• Dirigentes dos Órgãos, Entidades das Administrações Públicas do Estado e dos Municípios
• Órgãos, Entidades das Administrações Públicas do Estado e dos Municípios
• Sociedade
• TRE
• Jurisdicionados

SUMÁRIO
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4.1.3 Aprimoramento da Gestão Pública
Objetivo do macroprocesso: 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.

Aprimoramento da Gestão Pública

Processo Necessidade Produtos

Auditoria de desempenho operacional Avaliar a gestão, bem como analisar e deliberar
acerca do desempenho dos Programas.

Deliberações acerca dos Relatórios de Avaliação da Gestão 
Avaliação de Gestão

Avaliação das políticas, programas e 
projetos públicos

Avaliar a eficiência, eficácia, efetividade, equidade 
e economicidade da gestão pública, bem como 
orientar sobre procedimentos e boas práticas de 
gestão de recursos públicos.

Análise e deliberações acerca do desempenho dos 
Programas

Clientes:

• ALMG
• Câmaras Municipais
• Dirigentes dos Agentes Financeiros Oficiais
• Dirigentes dos Órgãos, Entidades das Administrações Públicas do Estado e dos Municípios
• Órgãos, Entidades das Administrações Públicas do Estado e dos Municípios
• Sociedade
• TRE

SUMÁRIO
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4.1.4 Auxílio ao Poder Legislativo Estadual e Municipal
Objetivo do macroprocesso: 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. 
Disponibilizar informações referentes às suas atribuições conforme solicitações recebidas, necessárias à atuação do Poder Legislativo.  

Auxílio ao Poder Legislativo Estadual e Municipal

Processo Necessidade Produtos

Emissão de parecer prévio sobre as contas 
prestadas anualmente pelo Governador

Subsidiar o processo de responsabilização política 
do governo pelos resultados de suas ações e pela 
conformidade de seus demonstrativos contábeis.

Parecer prévio emitido sobre as Contas do 
Governador

Emissão de parecer prévio sobre as contas 
prestadas anualmente pelos Prefeitos

Subsidiar o processo de responsabilização política 
das prefeituras pelos resultados de suas ações e pela 
conformidade de seus demonstrativos contábeis.

Pareceres prévios emitidos sobre as Contas dos 
Prefeitos

Fornecimento de informações e 
pronunciamentos conclusivos sobre 
investigações específicas

Subsidiar a atuação do Legislativo na alocação de recursos 
públicos e no exercício do controle externo, bem como na 
elaboração de planos e orçamentos. Realizar inspeção e 
auditoria a pedido do Legislativo.

Informações solicitadas disponibilizadas 
Relatório de auditoria 
Relatório de inspeção 
Parecer em empréstimos e operações de crédito 
disponibilizado

Clientes:

• ALMG
• Câmaras Municipais
• Sociedade

SUMÁRIO
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4.1.5 Controle com Interveniência de Terceiros
Objetivo do macroprocesso: Tem por objetivo disponibilizar e trocar informações com os diversos órgãos públicos para controle, defesa, determinação, sancionamento 
e julgamento dos atos da Administração Pública no âmbito das respectivas esferas de atuação.

Controle com Interveniência de Terceiros

Processo Necessidade Produtos

Fornecimento de informações

Subsidiar ações de controle da gestão pública de competência de outros 
órgãos, subsidiar a elaboração da lista de inelegíveis, subsidiar a atuação 
dos respectivos órgãos, subsidiar a apuração de irregularidades e a 
responsabilização de infratores.

Informações disponibilizadas 
Lista de inelegíveis – TRE 
Certidões

Participação em fiscalizações conjuntas

Prevenir e corrigir a prática de ilegalidade e o mau uso de bens e recursos 
públicos; assegurar a confiabilidade e fidedignidade dos controles internos 
e registros gerenciais, operacionais e contábeis; recuperar recursos públicos 
desviados e responsabilizar infratores; coibir e punir a prática de ilegalidade 
e o mau uso de bens e recursos públicos; contribuir para a melhoria da 
gestão pública.

Relatório de Fiscalização 
Determinações
Recomendações 
Sanções

Clientes:

• ALMG
• Dirigentes dos Órgãos, Entidades das Administrações Públicas do Estado e dos Municípios
• Órgãos, Entidades das Administrações Públicas do Estado e dos Municípios

• TCU

• AGU

• Ministério Público

• Polícia Federal

• TCEMG
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Normatização
Processo Necessidade Produtos

Edição de normas relacionadas ao Controle 
Externo

Disponibilizar normativos para o exercício do controle 
externo. Instrumentos Normativos editados e publicados

Emissão de parecer em consulta

Responder questionamentos de consulentes sobre 
matérias de competência do Tribunal, que tenham 
repercussão financeira, contábil, orçamentária, 
operacional ou patrimonial.

Parecer emitido e publicado

Uniformização de Jurisprudência
Unificar o entendimento do TCEMG sobre determinada 
matéria e encerrar  divergência verificada em 
deliberações do Tribunal Pleno e Câmaras.

Incidente de uniformização de jurisprudência

Enunciado de Súmula Resumir, em poucas linhas, o entendimento do TCEMG 
sobre determinado tema. Enunciado de súmula

4.1.6 Normatização
Objetivo do macroprocesso: Sistematizar e disponibilizar para os jurisdicionados os atos normativos e deliberações do Tribunal.

Clientes:

• ALMG
• Câmaras Municipais
• Dirigentes dos Agentes Financeiros Oficiais
• Dirigentes dos Órgãos, Entidades das Administrações Públicas do Estado e dos Municípios
• Órgãos, Entidades das Administrações Públicas do Estado e dos Municípios
• Sociedade
• AGE
• PGJ
• TCEMG

SUMÁRIO
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4.2 Elo Estratégico
Trata da elaboração e implementação do Plano Estratégico Institucional, no desenvolvimento de ações e projetos para o aperfeiçoamento da organização e 
funcionamento de suas unidades, no acompanhamento e apuração dos indicadores de desempenho que possibilitem a avaliação do resultado institucional 
e que definam a eficácia de sua atuação fornecendo suporte ao processo decisório e de gestão estratégica bem como do planejamento e aplicação dos recursos  
financeiros do Tribunal. 

Macroprocesso definido:

Gestão da Conformidade 

Gestão da Comunicação e Relacionamento

Gestão de Pessoas

Apoio Educacional

Administração Geral

SUSTENTAÇÃO

Exercer o controle 
da gestão pública 
de forma eficiente, 
eficaz e efetiva, 
em benefício da 
sociedade.

Fiscalização e Controle da Gestão dos Recursos Públicos

Promoção da Transparência e do Controle Social

Aprimoramento da Gestão Pública

Auxílio ao Poder Legislativo Estadual e Municipal

Controle com Interveniência de Terceiros

Normatização

FINALÍSTICO

Planejamento e GestãoESTRATÉGICO

CADEIA DE VALOR / TCEMG

Figura 5 – Macroprocesso estratégico

4.2.1 Planejamento e Gestão 

Objetivo do macroprocesso: Apoiar a administração do TCEMG nos assuntos de gestão estratégica, como a elaboração e implementação do Plano Estratégico 
Institucional, o desenvolvimento de ações e projetos para o aperfeiçoamento da organização e funcionamento de suas unidades, o acompanhamento das metas 
e apuração dos indicadores de desempenho que possibilitem a avaliação do resultado institucional e que definam a eficácia de sua atuação, bem como na  
gestão do orçamento.

Planejamento e Gestão

Processo Necessidade Produtos

Gestão do Planejamento Estratégico Fortalecer a cultura e modernizar a sistemática de 
planejamento. Plano estratégico elaborado

Definição e acompanhamento da execução das 
metas institucionais e setoriais de deliberação 
processual

Promover o alinhamento organizacional para o 
cumprimento das metas de deliberação processual.

Metas setoriais e institucionais definidas e 
acompanhadas
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Consultoria interna em gestão estratégica Disponibilizar para o público interno e externo informações 
gerenciais e institucionais.

Servidor orientado em boas práticas de  
gestão estratégica

Elaboração e disponibilização de relatórios 
gerenciais e institucionais

Disponibilizar para o público interno e externo informações 
gerenciais e institucionais.

Relatórios elaborados e publicados 
Publicação no Portal da Transparência 
Publicação de relatórios mensais, trimestrais 
e anuais da Corregedoria no Portal da 
Transparência do TCEMG

Melhoria e inovação dos processos de trabalho

Realizar a análise, modelagem, desenho e gerenciamento 
da mudança, além dos serviços complementares como 
identificação de competências para execução das 
atividades.

Análise, modelagem e redesenho de 
processos realizados 
Oportunidades de melhoria identificadas 
Processos transformados

Gestão do dia a dia dos processos de trabalho
Manutenção da arquitetura de processos, capacitação em 
gestão por processos e suporte à apuração dos indicadores 
de medição do desempenho do processo. 

Ferramentas de análise disponibilizadas 
Análises realizadas 
Arquitetura de processos atualizada 
Indicadores identificados

Consultoria interna em gestão por processos
Conduzir e/ou dar suporte às áreas em relação às 
atividades de gestão por processos no TCEMG e promover 
capacitação em gestão por processos. 

Disseminação da metodologia de gestão por 
processos 
Servidores capacitados

Consultoria interna em gestão de projetos
Conduzir e/ou dar suporte às áreas em relação às 
atividades de gestão de projetos no TCEMG e promover 
capacitação em gestão de projetos.

Disseminação da metodologia de 
gerenciamento de projetos 
Servidores capacitados

Execução Orçamentária e Financeira Acompanhar a aplicação dos recursos orçamentários e 
financeiros. Despesa empenhada, liquidada e paga

Proposta Orçamentária e Plano Plurianual de 
Ação Governamental

Assegurar recursos orçamentários em conformidade com o 
planejamento anual. Proposta Orçamentária/PPAG elaborados

Planejamento e Gestão

Processo Necessidade Produtos
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Gestão do Ciclo Contábil
Efetuar todos os registros contábeis de atos e fatos 
econômicos, financeiros e patrimoniais de modo a subsidiar 
a devida e completa evidenciação.

Demonstrações Contábeis preparadas e 
publicadas

Prestação de Contas e Transparência
Divulgar informações, de modo acessível, para fomentar o 
controle social. Prestação de contas consolidada e relatórios 

publicados

Arrecadação e Controle da Receita Executar procedimentos de controle da arrecadação de 
receita. Receita arrecadada

Retenções Fiscais
Efetuar todas as retenções fiscais devidas, emitindo as 
devidas guias e zelando pela manutenção da regularidade 
fiscal do TCEMG.

Guias de tributos pagas e transmitidas ao Fisco 
Acompanhamento da regularidade fiscal  
efetuado

Planejamento e Gestão

Processo Necessidade Produtos

Clientes:

•   Unidades do TCEMG
•   SEPLAG
•   Sociedade

•   ALMG

•   Fazenda Pública

•   TCEMG
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4.3 Elo de Sustentação
Possibilita o suporte necessário para que as áreas estratégicas e áreas finalísticas possam desempenhar eficazmente suas funções. 

Macroprocessos definidos:

Gestão da Conformidade 

Gestão da Comunicação e Relacionamento

Gestão de Pessoas

Apoio Educacional

Administração Geral

SUSTENTAÇÃO

Exercer o controle 
da gestão pública 
de forma eficiente, 
eficaz e efetiva, 
em benefício da 
sociedade.

Fiscalização e Controle da Gestão dos Recursos Públicos

Promoção da Transparência e do Controle Social

Aprimoramento da Gestão Pública

Auxílio ao Poder Legislativo Estadual e Municipal

Controle com Interveniência de Terceiros

Normatização

FINALÍSTICO

Planejamento e GestãoESTRATÉGICO

CADEIA DE VALOR / TCEMG

Figura 6 – Macroprocessos de sustentação (suporte)

4.3.1 Gestão da Conformidade
Objetivo do macroprocesso: Dar suporte para a boa gestão orçamentária e financeira provendo informações para a alta administração e concebendo controles de 
maneira a assegurar a otimização dos resultados da organização. Orientar a atuação da conduta pública dos servidores, fiscalizando e apurando desvios e providenciando 
correções.

SUMÁRIO
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Clientes:

•   Presidência

•   ALMG

•   Unidades do TCEMG

•   Servidores

Gestão da Conformidade

Processo Necessidade Produtos

Controle Interno Verificar a conformidade da execução orçamentária em 
relação à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Avaliação da execução orçamentária realizada 
Relatórios de Gestão Fiscal avaliados e assinados 
Relatório de Controle Interno que compõe a Prestação de 
Contas do TCEMG

Controle patrimonial preventivo Certificar a correta entrega ou prestação, de acordo 
com critérios de seletividade e materialidade.

Relatório das Liquidações para a Presidência do TCEMG 
Relatório de Controle Interno que compõe a Prestação de 
Contas do TCEMG

Controle patrimonial
Atuar na mitigação de riscos e recomendar as boas 
práticas de controle interno para preservar os recursos 
do TCEMG.

Fortalecimento do Sistema de Controle Interno 
Relatório de Controle Interno que compõe a Prestação de 
Contas do TCEMG

Auditoria Interna Controle e aprimoramento na gestão dos processos de 
trabalho e recursos do TCEMG.

Auditorias, Relatórios e Recomendações realizadas 
Relatório de Controle Interno que compõe a Prestação de 
Contas do TCEMG

Apuração das infrações disciplinares Esclarecer a verdade dos fatos noticiados por meio de 
investigação, sindicância e/ou processo administrativo.

Fatos apurados e noticiados 
Termo de arquivamento 
Penalidade
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Gestão da Comunicação e Relacionamento

Processo Necessidade Produtos

Realização de eventos Realizar solenidades e eventos. Realização de eventos e solenidades

Comunicação com o público externo
Interagir com a sociedade de forma clara e acessível 
cumprindo a Lei de Acesso à Informação no âmbito 
do TCEMG.

Revista Contas de Minas 
Noticiar nas redes sociais 
Publicações institucionais  
Projeto Conhecer - programa de visitação ao Tribunal de 
Contas aberto a estudantes 
Atendimento no Fale com o TCE

4.3.2 Gestão da Comunicação e Relacionamento
Objetivo do macroprocesso: Gerenciar a política de comunicação institucional, bem como  divulgar para os públicos interno e externo as informações, decisões e 
serviços prestados pelo Tribunal através dos seus canais de comunicação disponíveis. Direcionar as demandas recebidas pela Ouvidoria respondendo e direcionando 
para as áreas responsáveis realizarem análise das mesmas.

•  Controladoria Interna

•   Assessoria de Planejamento – APDO

•   Diretoria de Administração

•   Diretoria de Gestão de Pessoas

•   Patrimônio

•   Jurisdicionado

•   Sociedade
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Clientes:

•   Presidência

•   Alta administração

•   Autoridades

•   Jurisdicionados

•   Sociedade

•   Servidores

•   Estudantes

•   Unidades TCEMG

•   Cidadão

•   Corregedoria

Atendimento das demandas de 
ouvidoria

Responder ao demandante e propor ao Presidente, 
anualmente, melhorias, medidas preventivas e 
corretivas.

Demanda analisada e respondida (elogio, reclamação, 
sugestão, solicitação) 
Relatório analítico

Comunicação com o público interno
Disponibilizar informações e notícias de interesse do 
público interno e desenvolver canais que sustentem o 
diálogo na Instituição.

Publicações de matérias na intranet
Notícias no mural informativo

Gestão da Comunicação e Relacionamento

Processo Necessidade Produtos
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4.3.3 Gestão de Pessoas
Objetivo do macroprocesso: Propor e conduzir políticas que estimulem o desenvolvimento de competências, a melhoria do desempenho, a motivação, a qualidade 
de vida e o comprometimento dos servidores com a Instituição, além de garantir-lhes a observância e a concessão dos direitos legalmente assegurados.

Gestão de Pessoas

Processo Necessidade Produtos

Recrutamento e Seleção
Prover de forma assertiva os cargos de provimento 
efetivo da Secretaria do Tribunal de Contas de Minas 
Gerais.

Cargos providos

Provimento de cargos 
comissionados e funções 
gratificadas

Dar cumprimento aos procedimentos de posse em 
cargos comissionados e em funções gratificadas de 
acordo com a legislação aplicável à matéria.

Cargo em comissão e função gratificada providos

Lotação, Movimentação e Integração 
de Pessoas

Prover, alocar, movimentar e integrar pessoas de 
acordo com as competências mapeadas e o perfil 
profissional.

Unidades providas de servidores com perfil adequado

Pagamento de Pessoal

Garantir o pagamento aos servidores e membros 
do Tribunal, ativos e inativos e aos pensionistas, dos 
valores devidos mensalmente em razão do vínculo 
funcional ou previdenciário.

Pagamento de pessoal efetivado

Concessão de direitos e vantagens Assegurar a concessão dos direitos e vantagens do 
servidor, com qualidade e tempestividade. Direitos reconhecidos e vantagens concedidas
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Clientes:

•    Servidores

•    TCEMG

•    Gestores

•    Órgãos Públicos

•    Presidência

•    MPE

•    Sociedade

Gestão do desenvolvimento de 
competências

Identificar e gerir perfis profissionais, conduzindo os 
colaboradores para atingirem as metas e objetivos 
institucionais.

Competências desenvolvidas 
Gap’s de competências identificados 
Perfis profissionais identificados 
Competências mapeadas

Gestão do Desempenho
Acompanhar e orientar sevidores e gestores no 
planejamento, no monitoramento, na avaliação e no 
plano individual de desempenho.

Servidor desenvolvido

Gestão da Qualidade de Vida

Desenvolver programas e projetos que promovam o 
bem-estar, a satisfação e a motivação das pessoas 
colaborando para a melhoria da qualidade de vida do 
servidor.

Assistência médica, psicológica e assistência social prestada  
Práticas relativas à qualidade de vida dos funcionários 
implementadas

Gestão de Pessoas

Processo Necessidade Produtos
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4.3.4 Apoio Educacional
Objetivo do macroprocesso: Prover oportunidades de aprendizagem para servidores, jurisdicionados, sociedade e cidadãos através de programas que visem o 
desenvolvimento da cidadania e gestão pública alinhando as competências institucionais e individuais de maneira a agregar valor aos produtos e serviços oferecidos 
pelo Tribunal.

•    Instituições Bancárias

•    Receita Federal

•    IPSEMG

•    Poder Judiciário

•    ASSCONTAS

Apoio Educacional

Processo Necessidade Produtos

Promoção da capacitação para os 
jurisdicionados e a sociedade civil Capacitar os jurisdicionados e a sociedade. Educação continuada (cursos, palestras, seminários, 

simpósios) promovida

Promoção dos programas de 
pós-graduação e extensão Capacitar servidores e jurisdicionados. Ações de Extensão realizadas e divulgadas 

Programa de Pós-Graduação elaborado e executado

Gestão do acervo bibliográfico 
e organização das normas do 
Tribunal

Organizar, disponibilizar e disseminar informações 
relativas ao controle externo no âmbito do Tribunal de 
Contas, para os jurisdicionados e para a sociedade em 
geral.

Base TC Legis (normas) e índices desenvolvida e alimentada 
Indexação das Decisões do Tribunal  (TC Juris) efetuada e 
disponibilizada 
Base de dados (SIABI), consulta, empréstimo e 
fornecimento de cópias alimentada e disponibilizada
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Elaboração do periódico Revista 
TCEMG

Elaborar o periódico, REVISTA TCEMG, a fim de 
disseminar conhecimento científico para a melhor 
gestão dos recursos no âmbito da administração pública.

Capa e imagens elaboradas 
Ensaio recebido e encaminhado 
Doutrina Revista do Tribunal elaborada, disponibilizada e 
distribuída 
Pareceres e decisões comentando a jurisprudência e 
estudo técnico 
Índice da Revista elaborado 
Revista TCEMG

Apoio Educacional

Processo Necessidade Produtos

Clientes:

• TCEMG
• Jurisdicionados
• Sociedade

• Pesquisadores externos

• Servidores

• Público em geral

• Coordenadoria da Revista

• Editora
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4.3.5 Administração Geral
Objetivo do macroprocesso: Realizar de maneira tempestiva, integrada, construtiva e inovadora as atividades que propiciem o bom funcionamento do Tribunal, 
provendo a estrutura necessária para o alcance dos resultados institucionais, seja no que se refere à tecnologia da informação, assessoramento jurídico, segurança e 
gestão administrativa em geral.

Administração Geral

Processo Necessidade Produtos

Gestão das Contratações Orientar, coordenar e controlar a execução das 
atividades relacionadas às contratações do Tribunal.

Contratos celebrados, publicados, acompanhados e 
fiscalizados

Gestão de Bens e Serviços Assegurar a guarda e distribuição dos bens e a qualidade 
do serviço adquirido. Compras e serviços atendidos

Gestão da Infraestrutura Garantir a conservação, manutenção, reforma e edifica-
ção de infraestrutura.

Bens patrimoniais conservados e controlados 
Serviços administrativos coordenados, acompanhados e 
fiscalizados 
Frota de veículos gerenciada

Gestão de Parcerias
Orientar e acompanhar os procedimentos 
para a formalização dos termos de convênios e 
credenciamentos.

Convênios e Credenciamentos celebrados, publicados, 
acompanhados e fiscalizados

Desenvolvimento de 
Projetos de TI

Gerar aplicações informatizadas, desenvolvendo, 
implantando e mantendo sistemas de acordo com 
metodologia e técnicas adequadas, visando atender 
aos objetivos estabelecidos quanto à qualidade, custos, 
prazos e benefícios.

Administração de dados, sistemas, processos e 
projetos de TI
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Gerenciamento de Projetos 
de TI

Entregar sistemas no prazo e com qualidade; 
disseminar a metodologia de gerenciamento de projetos 
adotada pelo TCEMG.

Adaptação de metodologias de gestão de projetos 
conforme práticas nacionais e internacionalmente 
conhecidas

Suporte ao usuário Interno e 
Externo

Gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva de 
ativos, sistemas e serviços relacionados à TI, bem como 
atendimento aos usuários internos e externos.

Demandas de serviços de TI atendidas conforme 
requerimentos homologados pelo cliente

Gestão da Segurança da 
Informação

Direcionar um trabalho efetivo de proteção dos ativos 
de informação, estabelecendo os procedimentos 
operacionais, com suas respectivas normas e os padrões 
de segurança, reduzindo os riscos associados.

Planejamento, implantação e monitoramento mantendo 
padrões de conformidade e continuidade

Assessoramento 
jurídico-institucional

Orientação jurídica sobre casos e situações 
administrativas e judiciais.

Assessoria jurídica prestada 
Pareceres registrados 
Requerimentos respondidos

Gestão de serviços de segurança Prover a segurança objetiva e subjetiva do Tribunal, bem 
como realizar o monitoramento e controle de acesso Relatórios gerenciais  de segurança

Gestão do uso das edificações Gerenciamento das vagas de estacionamento e demais 
locais do Tribunal.

Emissão de crachás e cadastro de veículo realizados 
Relatórios estatísticos de ocupação de vagas

Administração Geral

Processo Necessidade Produtos

Clientes:

• Presidência
• Advocacia-Geral do Estado
• TCEMG
• Órgãos públicos
• Jurisdicionados
• Servidores
• Público em geral
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5 Lista de siglas

AGU - Advocacia-Geral da União

AGE - Advocacia-Geral do Estado

ALMG - Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

APDO - Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

ASSCONTAS -  Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

CBOK - Common Body of Knowledge (Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio - Corpo Comum de Conhecimento)

IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais

LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal

MPE - Ministério Público Estadual

PGJ - Procuradoria Geral de Justiça

SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

TCEMG - Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

TCU - Tribunal de Contas da União

TRE - Tribunal Regional Eleitoral
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