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 DÚVIDAS?



  O que é o CAPMG?

O Cadastro de Agentes Públicos do Estado e dos Municípios de Minas Gerais - CAPMG é uma ferramenta de 
controle cujo objetivo principal é informar os vínculos de trabalho existentes com a administração pública, 
trazendo transparência para os cidadãos e ampliação do controle social. 

 O que é o Módulo Acompanhamento da Malha Eletrônica nº 01/2017?

O TCEMG, a partir das informações constantes no Cadastro de Agentes Públicos do Estado e dos 
Municípios de Minas Gerais – CAPMG, executou a Malha Eletrônica de Fiscalização nº 01/2017 e vem 
trabalhando na apuração dos indícios de irregularidades encontrados.
Esses indícios foram disponibilizados pelo Tribunal de Contas no CAPMG por meio do Módulo de 
Acompanhamento de Indícios de Irregularidades, para que fossem comunicados aos gestores de forma 
rápida, e para que a prestação dos esclarecimentos/justi�cativas pela administração se dê eletronicamente.

 Como eu acesso o Módulo Acompanhamento?

Para acessar o Módulo Acompanhamento é necessário o cadastramento do usuário no Sistema de Gestão 
de Identidade - SGI, com o per�l “JURISDICIONADO”. O SGI apresenta o passo a passo, com explicações 
detalhadas e vídeos explicativos. 

O acesso ao Módulo de Acompanhamento de Indícios de Irregularidades se dá pelo CAPMG, opção 
“JURISDICIONADO”, disponível no portal do TCEMG. Após efetuar login, deve-se posicionar o cursor do 
computador sobre o botão MENU, e selecionar o MÓDULO DE ACOMPANHAMENTO DE INDÍCIOS DE 
IRREGULARIDADES para que seja exibida a relação dos CPFs com indícios de irregularidades.

Antes da utilização do Módulo, sugerimos a leitura das “Perguntas Frequentes”, disponível no botão 
“CLIQUE AQUI PARA ORIENTAÇÕES”.

  Uma vez apurada a situação com indício de irregularidade, como são 
prestados os esclarecimentos?

Os esclarecimentos devem ser prestados individualmente para cada vínculo indicado no resultado. Não é 
possível inserir esclarecimentos para grupos de situações. Para prestar os esclarecimentos, deve-se clicar na 
coluna “MEDIDAS” na linha correspondente ao bene�ciário do pagamento cuja situação será esclarecida e, 
em seguida, escolher uma dentre as opções de respostas disponíveis. 

Conforme a opção selecionada, será exigido o preenchimento de um campo de justi�cativa e/ou a 
anexação de documentos que demonstrem ou comprovem a informação declarada. Após a inclusão 
de todas as informações, clicar no botão “ENVIAR”. A partir de então a resposta estará disponível para 
consulta do TCEMG e será objeto de acompanhamento. 

Os esclarecimentos já encaminhados ao TCEMG não poderão ser editados. No entanto, é possível registrar 
novos esclarecimentos, mantendo-se o histórico das informações prestadas anteriormente. Para isso, 
deve-se clicar na coluna “MEDIDAS” e selecionar uma dentre as opções de respostas disponíveis. 

Acesso às “Perguntas Frenquentes”

Coluna  
MEDIDAS


