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Relatório de Atos de Gestão - Exercício de 2013 

Em cumprimento ao disposto no inciso II do art. 8º da Instrução Normativa nº 14/2011 desta Corte de 

Contas, o TCEMG apresenta os principais resultados decorrentes das atividades desenvolvidas no 

exercício de 2013. 

TCEMG em Números 

Atividade Quantidade 

Processos autuados 25.441 

Processos distribuídos e redistribuídos aos relatores - Conselheiros 74.342 

Processos distribuídos e redistribuídos aos relatores - Auditores 6.336 

Processos examinados pelas Diretorias Técnicas de Controle Externo 30.725 

Inspeções/Auditorias in loco 41 

Sessões realizadas 111 

Processos deliberados 41.697 

Multas aplicadas R$ 2.359.850,15 

Ressarcimentos determinados R$ 1.129.032,03 

Intimações encaminhadas aos responsáveis para pagamento de multa e 
ressarcimento ao erário 

371 

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

446 

Valores recebidos e comprovados relativos a notificações anteriores - Multa R$ 338.301,06 

Valores recebidos e comprovados relativos a notificações anteriores - 
Ressarcimento 

R$ 114.982,10 

Registros de Atos/Títulos - Aposentadorias, Reformas e Pensões 29.798 

Pareceres prévios em prestações de contas do Executivo Municipal 1.409 

Pareceres em Consulta 76 

Editais de Concursos Públicos suspensos 10 

Procedimentos licitatórios suspensos 115 

Recursos envolvidos nos procedimentos licitatórios suspensos R$ 122.965.165,82 

Recursos deliberados 459 

Acórdãos publicados 15.998 

Notas taquigráficas emitidas 21.802 

Citações, intimações e demais comunicações 25.601 

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - Exercício de 2013. 
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PROJETOS E AÇÕES PRIORIZADOS 

Planejamento Institucional 

Foi aprovado, no âmbito do TCEMG, o Plano de Diretrizes e Metas Institucionais para o biênio 

2013-2014, Ordem de Serviço nº 16/2013, visando ao aprimoramento da gestão voltada para 

resultados. 

Uma das principais diretrizes do referido plano é o enfrentamento do passivo processual a partir da 

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 ponto fundamental dessa medida é o aprimoramento do controle externo, fator preponderante para 

uma atuação efetiva e concomitante com os atos fiscalizados por esta Casa. 

No período, foram deliberados 41.697 processos, conforme representado na tabela abaixo. 

Processos Deliberados no Ano de 2013 

Mês 

Colegiado 
Decisões 

Monocráticas 
Total Tribunal 

Pleno 
Primeira 
Câmara 

Segunda 
Câmara 

Janeiro - - - 26 26 

Fevereiro 18 585 573 26 1.202 

Março 20 408 196 144 768 

Abril 38 908 426 399 1.771 

Maio 32 734 529 1.071 2.366 

Junho 24 739 489 381 1.633 

Julho 50 458 214 711 1.433 

Agosto 61 933 557 498 2.049 

Setembro 26 773 526 5.457 6.782 

Outubro 66 735 577 2.061 3.439 

Novembro 37 469 492 2.073 3.071 

Dezembro 65 1.047 387 15.658 17.157 

Total 437 7.789 4.966 28.505 41.697 

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - Exercício de 2013. 
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Do total de 41.697 processos deliberados no ano de 2013, 22.670 processos foram autuados até 

dezembro de 2011, 5.034 autuados em 2012 e 13.993 em 2013. 

Meta PPAG 2013 

Estava previsto para o ano de 2013 a meta do PPAG de deliberação de 14.241 processos, que foram 

autuados no TCEMG até dezembro de 2011. 

Ao final de 2013, foram deliberados 22.670 processos, superando as expectativas da meta do PPAG 

para o exercício. 

Foram realizadas força tarefa institucional e melhorias como automação de procedimentos e utilização 

das ferramentas de tecnologia da informação, para potencializar os resultados, além dos seguintes 

projetos e ações, que impulsionaram os resultados alcançados pela instituição: 

Projeto Otimizar 

O Projeto Otimizar – fundamental para o enfrentamento do passivo processual – foi institucionalizado 

pela Ordem de Serviço nº 09/2013. 

O Projeto tem por objetivo implementar os procedimentos de racionalização na análise e deliberação 

dos processos em tramitação, considerando os critérios de materialidade, relevância, risco e 

oportunidade, bem como os princípios referentes à efetividade do controle, em especial o da 

seletividade, da tempestividade, da concomitância, do caráter preventivo, da publicidade e da 

transparência. 

Programa Quali 

O Programa Quali foi instituído pelas Portarias nºs 124/Pres./2012 e 125/Pres./2012 com o objetivo de 

contribuir para a qualidade das ações de controle externo, a partir da utilização da metodologia de 

gerenciamento de processos. 

Em 2013, foi aprovado o redesenho do fluxo da tramitação dos processos de “Consulta”, 

proporcionando maior agilidade e celeridade no procedimento e consequentemente na resposta às 

dúvidas suscitadas pelo jurisdicionado. 
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Projeto Custo/Benefício das Ações de Controle 

O Projeto Custo Benefício das Ações de Controle tem por objetivo implantar sistemática de avaliação 

da relação custo benefício das ações de controle externo. 

No ano de 2013, após estudos sistematizados, foi definida a metodologia própria para identificar, 

avaliar e registrar os benefícios das ações de controle externo do TCEMG. A equipe do Projeto avaliou 

que a identificação dos benefícios propiciará a divulgação de resultados das ações de controle, 

destacando a importância da atuação deste Tribunal para a sociedade. 

Política de Fiscalização Integrada (Projeto Suricato) 

Instituída no âmbito do TCEMG para assegurar o aproveitamento das informações pertinentes à gestão 

dos recursos públicos de forma sistematizada, a política de fiscalização integrada possibilita a definição 

de estratégias de atuação do controle externo a partir da utilização inteligente de dados e sistemas 

informatizados disponíveis, interna e externamente. 

Por meio da Portaria nº 058/Pres./2013, de 5/6/2013, foi aprovada a primeira Malha Eletrônica cujos 

resultados, obtidos do cruzamento de dados e informações, evidenciaram inconsistências que 

permitiram a este Tribunal identificar eventos passíveis de fiscalização na área de compras públicas. 

FISCOPA 

O FISCOPA foi criado para garantir, de maneira ágil, segura e eficaz, o acompanhamento, o controle e 

a fiscalização dos gastos públicos com a organização e a realização da Copa das Confederações FIFA 

2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014, a partir de informações enviadas via sistema. 

Em decorrência dos acompanhamentos realizados, a Comissão para Acompanhamento da Execução 

das Ações Referentes à Copa solicitou auditorias e inspeções nas obras de mobilidade urbana e atuou 

preventivamente em editais de licitação relacionados às ações da Copa. 
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Programa Ponto de Expressão 

Implementado em 2013, o programa consiste na realização periódica de mesas redondas para a 

discussão de temas atuais do Direito Público. É aberto a estudantes de direito, advogados e servidores 

públicos em atividade de advocacia na esfera de competência do TCEMG. 

Esse programa vem reforçando a importância do TCEMG na difusão do conhecimento e na interação 

com a sociedade. 

Rede Ouvir - Rede Mineira de Ouvidorias 

Lançada oficialmente no TCEMG, a Rede Ouvir-MG (Rede Mineira de Ouvidorias Públicas) nasceu da 

parceria entre a Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais (OGE), Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais (TJMG), Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG), Ministério Público 

do Estado de Minas Gerais (MPMG) e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG). A 

iniciativa é pioneira no país e tem o objetivo de contribuir para a ampliação e fortalecimento do instituto 

de ouvidoria sob o conceito de rede. 

Com um trabalho integrado, mas que mantém a independência de cada ouvidoria, a Rede Ouvir-MG 

busca o alinhamento de linguagem e procedimentos, desburocratizando o serviço público e otimizando 

o atendimento à população. Busca, ainda, reduzir o tempo e os custos necessários para fornecer uma 

resposta para o cidadão, garantindo, assim, a transparência junto aos órgãos e entidades 

governamentais. 

Projeto Conhecer 

O Projeto Conhecer é um programa de visitação ao TCEMG aberto a estudantes do Estado de Minas 

Gerais. Em 2013, trouxe centenas de alunos para o TCEMG. Por meio dele, alunos do ensino médio e 

superior conhecem as atividades de fiscalização exercidas pelo TCEMG. 

Programa Aprendendo a Recomeçar (PAR) 

O programa visa dar efetividade à Política de Desligamento prevista na Resolução nº 09/2010, que 

determina ao TCEMG o estabelecimento de programas que permitam orientar os servidores em vias de 

se aposentar. 
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Em setembro de 2013, foi concluído o primeiro ciclo do Programa PAR, cujo objetivo é preparar os 

servidores em situação de pré-aposentadoria, oferecendo oportunidades de reflexão sobre essa nova 

fase da vida, de modo que possam enfrentá-la de forma consciente e segura. Foram abordados, nos 

sete módulos que compõem o PAR, temas como perdas e ganhos na aposentadoria, significado do 

trabalho, aspectos legais, orçamento familiar, cuidados com a saúde, retorno à família, 

compartilhamento de experiências, voluntariado, empreendedorismo e projeto de vida. 

Sistema Informatizado de Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia (Geo-Obras) 

O Geo-Obras é um sistema de informação destinado ao envio ao TCEMG, pelos jurisdicionados, de 

informações, imagens e documentos relativos a obras e serviços de engenharia, mediante 

georreferenciamento, possibilitando o efetivo e concomitante exercício do controle externo e a 

disponibilização das informações para a sociedade. 

Por meio da Instrução Normativa nº 06/2013, foi disciplinada a remessa de informações, documentos e 

imagens georreferenciadas, relativos a licitação, a contrato e a execução direta ou indireta de obras e 

serviços de engenharia, por órgão e entidade, inclusive consórcio público de direito privado, 

submetidos à jurisdição do TCEMG. 

Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal (FISCAP) e Sistema de Gestão e Administração de 

Processos (SGAP) - Implementação de Melhorias 

Em 2013, foram implementadas melhorias técnicas e novas funcionalidades no FISCAP. 

Visando garantir agilidade no tempo de deliberação, foi redesenhado o fluxo de tramitação dos 

processos regulares no FISCAP. 

Foi adotado formalmente o sistema AssinaWeb como ferramenta para assinatura eletrônica dos 

acórdãos pelos Conselheiros, Auditores e Procuradores, e também das decisões monocráticas em atos 

sujeitos a registro. 

Foram informatizados o registro e a comunicação do registro de atos de pessoal, utilizando em 

conjunto o FISCAP, o SGAP, o AssinaWeb e o DOC. 

Também foram automatizados os procedimentos de geração de acórdãos, por meio do SGAP. 
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Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM) 

O SICOM possibilita que o jurisdicionado remeta ao TCEMG as informações necessárias à fiscalização 

financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial, da gestão fiscal, da folha de pagamento e 

da prestação de contas anual dos municípios mineiros. 

Em 2013, foram disponibilizadas as versões “3.0 - 2014” e “3.1 - 2014” dos módulos Instrumentos de 

Planejamento e Inclusão de Programas, bem como os Boletins SICOM nºs 01, 02 e 03, que 

destacam as principais inconsistências verificadas pela Assessoria do SICOM. 

Sistema de Apoio à Fiscalização Estadual (SAFE) 

O SAFE é destinado a aprimorar as ferramentas de fiscalização de caráter formal, de levantamentos, 

de acompanhamentos e monitoramentos, por meio dos recursos disponíveis nos armazéns de dados 

eletrônicos. 

No ano de 2013, com o objetivo de auxiliar as atividades de controle, foram realizadas 12 (doze) 

fiscalizações-teste on-line, identificando irregularidades que, avaliadas segundo os critérios de 

materialidade, relevância e risco, poderão ser autuadas como representação. 

Código de Ética dos Servidores do TCEMG 

Instituído pela Resolução nº 14/2013, visa orientar a conduta dos servidores, formalizando e tornando 

públicos os compromissos éticos que orientam os trabalhos desta instituição no cumprimento de seu 

dever constitucional de controle externo da gestão dos recursos públicos estaduais e municipais, no 

Estado de Minas Gerais. 
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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° 05/94, tem por 

missão promover, por meio de ações de capacitação, o desenvolvimento profissional dos servidores do 

TCEMG e a difusão do conhecimento ao enorme conjunto de agentes públicos municipais e estaduais, 

os nossos jurisdicionados. 

A sua principal atividade de capacitação é o Curso de Pós-Graduação lato sensu, que tem como 

principal objetivo assegurar a formação multidisciplinar aos técnicos e oficiais do TCEMG, 

proporcionando conhecimentos e habilidades específicos ao aperfeiçoamento do controle externo, além 

de conscientizar os servidores sobre a importância de uma atuação transparente e responsável. 

Credenciada em 2012 pelo Decreto Estadual nº 740/2012, a Escola de Contas e Capacitação Professor 

Pedro Aleixo ficou autorizada a certificar o curso de pós-graduação lato sensu, sem necessidade de 

convênio com instituição particular. 

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), em conjunto com 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). 

Em seu gigantesco desafio de difundir o conhecimento técnico a públicos interno e externo ávidos por 

conhecimento, a Escola de Contas promoveu importantes ações de capacitação/orientação, no ano de 

2013. 
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Destacamos algumas ações: 

1ª Conferência de Controle Externo do TCEMG 

Maior evento de capacitação já realizado pelo TCEMG, que reuniu no Expominas 2.038 (dois mil e 

trinta e oito) participantes, entre prefeitos, presidentes de câmaras, vereadores, representantes de 

entidades de classes, professores e servidores do TCEMG e de outros órgãos públicos. 

O principal objetivo do evento foi orientar os gestores públicos, compartilhar o conhecimento sobre 

finanças públicas e contribuir para uma gestão eficiente. A programação técnica foi dividida em três 

palestras voltadas exclusivamente para os prefeitos e em oficinas com diversos temas: Aplicação da 

Lei Complementar nº 123/2006 como Política Pública de Desenvolvimento Local; Orçamento Público; 

Sistema Informatizado de Contas Municipais - SICOM; Contabilidade Aplicada ao Setor Público; 

Licitações e Contratos; Transparência da Gestão Pública; Tomada de Contas Especial e Gastos com 

Pessoal. 

4º Encontro Técnico TCEMG e os Municípios 

Realizado nos dias 5 e 6 de junho, em Belo Horizonte, o evento foi promovido pelo TCEMG e a 

Associação Mineira de Municípios, em parceria com o SEBRAE e com a Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais. O tema dos encontros foi Planejamento e Controle em Favor do Desenvolvimento Local 

e teve como objetivo promover maior interação com os municípios e suas instituições, além de 

intensificar o papel pedagógico do TCEMG. O evento faz parte do Programa Tribunal e os 

Jurisdicionados que, desde 2010, promove a capacitação continuada dos agentes públicos municipais 

e estaduais. 

Além de Belo Horizonte, Pouso Alegre e Pirapora receberam os encontros técnicos que objetivaram 

capacitar prefeitos, vereadores, contadores, controladores internos, procuradores, chefes de gabinete e 

servidores públicos que atuam na área de licitações e contratos de todos os 853 (oitocentos e 

cinquenta e três) municípios mineiros. Participaram 791 (setecentos e noventa e um) jurisdicionados, 

sendo 265 (duzentos e sessenta e cinco) no evento em Belo Horizonte; 284 (duzentos e oitenta e 

quatro) em Pouso Alegre e 242 (duzentos e quarenta e dois) em Pirapora. 
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1º Simpósio Nacional de Auditorias de Parcerias Público Privadas - PPP’s 

Realizado nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2013, o principal objetivo do Simpósio foi promover a 

capacitação técnica e a difusão de informações relevantes em contratos de PPP no Brasil e no exterior, 

por meio de painéis destinados a abordar os principais conceitos, casos de sucesso, desafios e boas 

práticas para a implementação, execução, acompanhamento e fiscalização dessa complexa 

modalidade de contratação, disciplinada pela Lei Federal nº 11.079/2004. 

Os servidores que exercem a função de acompanhamento e fiscalização de projetos de parcerias 

público-privadas, público-alvo do evento, debateram temas específicos relativos às PPP’s: cenário atual 

no Brasil; aspectos jurídicos e operacionais fundamentais; estruturação de uma concessão; divulgação 

de boas práticas e de experiências (concessões no mundo); conceitos, normas, noções gerais e 

principais diferenças entre as outras modalidades de contratação pública. 

O Estado de Minas Gerais e o TCEMG têm sido reconhecidos como referência no assunto, seja pelo 

pioneirismo e número de projetos já implementados, seja pelo modelo de fiscalização adotado para 

essa espécie de contratação. 

Um importante documento foi aprovado no final do Simpósio: a proposta inicial de formação da Rede 

de Controle de Concessões e PPP’s, com o principal objetivo de atuar como difusora dos 

conhecimentos na área. 

Seminário: “Os Tribunais de Contas e a Justiça Eleitoral: Aplicação da Lei Complementar 135” 

(Lei da Ficha Limpa) 

Esse Seminário iniciou-se com a aula magna da Ministra Carmem Lúcia Antunes Rocha, que abordou, 

dentre os casos de inelegibilidade previstos na Lei Complementar nº 64/90, a inclusão da alínea “g” do 

inciso I do art. 1º, que determina a inelegibilidade para qualquer cargo aos “que tiverem suas contas 

relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que 

configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, 

salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se 

realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão”. 
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Simpósio sobre Transporte Coletivo de Passageiros 

No dia 9 de dezembro de 2013, o TCEMG promoveu, na Escola de Contas e Capacitação Professor 

Pedro Aleixo, o “Simpósio sobre Transporte Coletivo de Passageiros”. O evento contou com a palestra 

do especialista em transporte e trânsito Sérgio Luis Ribeiro de Carvalho. 

Foram abordados dois temas durante o encontro, “Planejamento e Programação da Operação de 

Transporte Coletivo de Passageiros” e “Cálculo de Tarifas de Transporte Público por Avaliação de 

Longo Prazo”. 

O simpósio foi aberto ao público externo e reuniu também, além de servidores do TCEMG, servidores 

de variados órgãos públicos do Estado e de diversos municípios mineiros, entre eles Ipatinga, Sete 

Lagoas, Paracatu, Juatuba, Ouro Preto, São Sebastião do Paraíso, Itajubá e Ribeirão das Neves. 

Curso: Novas Regras de Contabilidade Pública 

Realizado no TCEMG, para servidores do Tribunal, teve como objetivo apresentar o novo padrão da 

contabilidade aplicada ao setor público brasileiro em convergência às normas internacionais de 

contabilidade emitidas pela IFAC - International Federation of Accountants. 

Curso: Auditoria de Projetos Financiados com Recursos do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID – Normas de Auditoria de Papeis de Trabalho 

Realizado no TCEMG, para servidores do Tribunal, teve como objetivo apresentar e discutir os 

principais procedimentos da auditoria conduzida segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade 

NBC-TA’s, aplicáveis ao setor privado, e às normas da INTOSSAI – as ISSAI’s e Notas de Práticas às 

ISA’s, aplicáveis ao setor público, bem como os principais procedimentos de auditoria vinculados aos 

desembolsos e aplicações de recursos segundo as cláusulas contratuais; e, ainda, promover a 

capacitação dos participantes sobre normas e objetivos das demonstrações contábeis. 

Curso: Aspectos Jurídicos e Práticos da Gestão dos Contratos Administrativos 

Realizado no TCEMG, para servidores do Tribunal, teve como objetivo promover o aperfeiçoamento 

dos gestores de contratos e servidores que atuam com licitações e contratos administrativos. 
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Debate: Os Royalties do Petróleo e sua Nova Divisão Federativa 

Realizado no TCEMG, aberto a público externo e para servidores do Tribunal, teve como objetivo 

envolver profissionais da área jurídica e estudantes na discussão em torno da questão federal dos 

royalties do petróleo. 

Curso: O Tribunal de Contas e o Desenvolvimento Local 

Realizado no TCEMG, envolveu cerca de 440 participantes dentre prefeitos, presidentes de câmaras e 

servidores do Tribunal. Teve como objetivo mostrar às lideranças municipais os benefícios 

proporcionados pela Lei 123/2006 e criar um ambiente favorável aos negócios nos Municípios, por 

meio de ações que auxiliem na implementação dessa Lei, em especial nas compras governamentais. 
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PRINCIPAIS PARCERIAS FIRMADAS 

Visando ao aprimoramento do controle externo, o TCEMG realizou parcerias com outros órgãos e 

instituições, a saber: 

 IBRAOP (Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas), ATRICON (Associação dos Tribunais 

de Contas) e demais Tribunais de Contas - Termo de Adesão ao Protocolo de Intenções firmado em 

16/11/2009 e Termo de Filiação ao IBRAOP. 

Objeto: Desenvolvimento de ações voltadas ao aprimoramento da gestão e do controle de obras 

públicas no Brasil. 

 AGE (Advocacia Geral do Estado) - Acordo de Cooperação nº 01/2014. 

Objeto: Facilitar e agilizar fornecimento de documentos e informações visando a representação 

judicial e extrajudicial do TCEMG. 

 PROMINAS (Companhia Mineira de Promoções) - Termo de Permissão de Uso nº 11/2013. 

Objeto: Cessão de espaço por parte da PROMINAS para realização do Evento “1ª Conferência de 

Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais”. 

 AMM (Associação Mineira de Municípios) - Termo de Cooperação Técnica nº 02/2013. 

Objeto: Estabelecer as bases gerais do intercâmbio de conhecimentos e práticas entre os 

partícipes, por intermédio de ações que divulguem boas práticas de gestão. 

 IRB (Instituto Rui Barbosa) e ATRICON (Associação dos Tribunais de Contas) - Termo de Adesão 

s/nº 2013. 

Objeto: Adesão à sistemática de avaliação de qualidade do controle externo dos Tribunais de 

Contas. 

 IRB (Instituto Rui Barbosa) e ATRICON (Associação dos Tribunais de Contas) - Acordo de 

Cooperação técnica s/nº 2013. 

Objeto: Sistematizar o intercâmbio de informações previdenciárias. 
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 IRB (Instituto Rui Barbosa) e ATRICON (Associação dos Tribunais de Contas) - Termo de Adesão 

ao Acordo de Cooperação Técnica s/nº 2013. 

Objeto: Implantação de rede da nova contabilidade aplicada ao setor público. 

 SEF (Secretaria do Estado de Fazenda) - Convênio de Cooperação Técnica. 

Objeto: Intercâmbio de Informações por meio do SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores) e do SIARE (Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual). 

 AMM (Associação Mineira de Municípios) - Termo de Cessão de Uso nº 01/2013. 

Objeto: Cessão do Espaço Cultural Desembargador Afonso Teixeira Lages, para realização do 

IV Fórum Mineiro de Contabilidade Pública Municipal. 

 OAB-MG (Ordem dos Advogados do Brasil-MG) - Termo de Cooperação Técnica nº 03/2013. 

Objeto: Desenvolver conjuntamente o Programa Ponto de Expressão, para realização periódica de 

mesas redondas gratuitas para a discussão de um tema atual do Direito Público. 

 IGA (Instituto de Geociências Aplicadas) - Termo de Cooperação Técnica nº 07/2013 

Objeto: Compartilhamento de informações dos bancos de dados dos órgãos, contribuindo para a 

melhoria dos serviços que prestam ao público. Por meio dessa parceria, o TCEMG terá 

acesso a informações que colaborarão para um maior planejamento das políticas públicas. 
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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, 

com 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; 

 acompanhar e avaliar o cumprimento das metas orçamentárias, limites legais e dos atos de geração 

de despesas; 

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

 executar atividades de controle relativas à gestão orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e 

operacional do Tribunal; 

 propiciar a integração e a interação das unidades organizacionais e respectivos sistemas de 

controle; 

 executar outras competências correlatas descritas em atos normativos próprios. 

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 nº 06/2011, as atividades desenvolvidas em 2013, 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 2012, para encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado de Minas 
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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 nº 14/2011; 

 manifestação acerca das informações lançadas no Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal - 

FISCAP, relativas aos atos concessórios de aposentadoria dos servidores do TCEMG, manifestação 

em 38 (trinta e oito) processos; 

 avaliação e validação do Plano de Classificação de Documentos de Arquivo; 

 elaboração do Plano Diretor de Controle Interno para a gestão 2013-2014; 

 elaboração do Plano Anual de Atividades de Controle Interno - ano 2013; 

 elaboração da Cartilha de Controle Interno para os servidores do TCEMG; 

 relatório de auditoria sobre o Sistema de Compras Diretas e recomendações ao setor para 

aprimoramento das informações no portal de transparência; 

 avaliação e assinatura dos relatórios quadrimestrais de gestão fiscal; 

 realização de auditoria interna na Coordenadoria de Transportes; 

 levantamento de informações para avaliação dos controles nos procedimentos licitatórios e 

desenvolvimento de estudos para implantação do sistema de informação na Coordenadoria de 

Licitação; 

 considerações sobre procedimentos para contratação de seguros de acidentes pessoais para 

estagiários do TCEMG; 

 verificação do cumprimento dos prazos de divulgação das informações disponibilizadas no “Portal 

Transparência” do TCEMG; 

 avaliação da implantação dos procedimentos e registros para adequação da Nova Contabilidade 

aplicada ao Setor Público na Comissão de Reavaliação e Depreciação dos Bens Patrimoniais 

(Coordenadoria de Patrimônio); 

 estudos e sugestões, em colaboração com a Diretoria de Administração e Diretoria de Orçamento, 

Contabilidade e Finanças, na elaboração de minuta que resultou na publicação da Portaria nº 

02/PRES/14 que dispõe sobre a delegação de competência para ordenar despesas, bem como para 

movimentar os recursos financeiros do TCEMG; 

 participação em reuniões do Grupo de Estudo para implantação do Sistema de Custos do TCEMG - 

TCSIC. 
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Treinamentos visando à qualificação dos servidores e/ou público 
externo ao TCEMG 

 Palestra: Instrumentos de Planejamento Público e Prestação de Contas 

Público alvo: Funcionários da Diretoria da Tecnologia da Informação do TCEMG; 

 Palestra: Implementando os Procedimentos Contábeis Patrimoniais face ao Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 

Público-alvo: Participantes da 1ª Conferência de Controle Externo; 

 Palestra: Gastos com Pessoal 

Público-alvo: Participantes da 1ª Conferência de Controle Externo; 

 Palestra: Controle Interno eficiente e sua importância para uma boa gestão 

Público-alvo: Participantes do 30º Congresso Mineiro de Municípios; 

 Curso: Auditoria Governamental no Setor Público; 

 Fórum Brasileiro de Controle Interno e Auditoria da Administração Pública; 

 Fórum: Impacto das novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público nas atividades dos 

Tribunais de Contas; 

 Curso: Gerenciamento de Projetos - Fundação João Pinheiro. 
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TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 

Ouvidoria 

A Ouvidoria é um espaço de interlocução de uma instituição com a sociedade, destinado ao 

recebimento de manifestações quanto aos serviços e atendimentos prestados. 

Nos termos do art. 45 do Regimento Interno do TCEMG, a Ouvidoria tem por finalidade contribuir para 

o aprimoramento da gestão em face das ações de controle do TCEMG, 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 TCEMG, conforme disposto no parágrafo único do citado artigo. 

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 a divulgação da atuação do TCEMG, bem como orienta o cidadão 

acerca de como formular consulta e como apresentar denúncia. 

Atividades realizadas / Importantes participações 

3ª Reunião Geral de Ouvidorias Públicas, realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU), por 

meio da Ouvidoria-Geral da União, em Brasília 

O encontro teve como objetivo principal o debate em torno da normatização do Sistema Federal de 

Ouvidorias, tema prioritário para o órgão no ano de 2013. As discussões também abordaram o papel 

das ouvidorias na implementação da Lei de Acesso à informação e o atendimento ao cidadão. 
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Reunião Deliberativa da ATRICON - Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do 

Brasil, em Brasília 

Durante o evento, houve o lançamento oficial das Auditorias Coordenadas nas áreas de educação e 

meio ambiente. Foram apresentadas diversas parcerias importantes com o Ministério da Previdência, 

Ministério da Fazenda e Conselho Federal de Contabilidade, nas quais o Instituto Rui Barbosa será o 

responsável pela capacitação de técnicos de Tribunais de Contas e Jurisdicionados. 

Realização do XII Encontro do Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas do 

Brasil, no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

O evento foi realizado pela Ouvidoria do TCEMG em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro (TCE-RJ), a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e o 

Instituto Rui Barbosa (IRB) com o tema Transparência, Ética e Cidadania. 

O XII ECCOR teve como objetivo fomentar o debate, oferecer informações e disseminar conhecimento 

sobre o papel da ética diante dos desafios de atuação das instituições públicas e a importância da 

transparência e do controle social para a efetividade das ações de controle. 

Palestras, debates e oficinas permitiram aos participantes discutir, durante todo o evento, o papel 

estratégico das corregedorias e ouvidorias no aperfeiçoamento dos controles externo e social da 

gestão pública. Um documento foi elaborado ao final do encontro com propostas de ações que serão 

aprofundadas no XIII ECCOR, em Fortaleza (CE), em junho de 2014. 

Participação no 116º Aniversário da Capital 

A Ouvidoria do TCEMG participou da comemoração do 116º aniversário da capital. Além de prestar 

informações à população sobre a atuação do TCEMG e sua Ouvidoria, também distribuiu material de 

divulgação, orientando o cidadão sobre importantes aspectos da lei de transparência. 
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PRINCIPAIS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO REALIZADAS 

Auditorias e Inspeções Realizadas 

Em 2013 foram realizadas importantes auditorias e inspeções: 

 Auditoria nos Programas de Governo financiados por Organismos Internacionais, envolvendo 

recursos da ordem de USD 1,48 bilhões. 

 Auditorias Operacionais: no Ensino Médio, com ênfase na gestão escolar e na infraestrutura; no 

Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais (SISEMA/MG), com foco nos procedimentos 

de licenciamento ambiental da atividade de minério de ferro; na Copasa Serviços de Saneamento 

Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A (COPANOR). 

Ressaltamos que os processos decorrentes das auditorias operacionais realizadas nos Programas 

Farmácia de Minas, Travessia e Saúde da Família foram apreciados pelo Pleno, que acatou as 

recomendações da Unidade Técnica. 

 Farmácia de Minas: A Auditoria Operacional (processo 886.104) foi realizada para avaliar o 

Programa Farmácia de Minas, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES). O 

Colegiado aprovou as seis recomendações do Conselheiro Sebastião Helvécio, Relator do 

processo, ao órgão do Executivo, apontadas com o objetivo de contribuir para a melhoria das 

ações da política pública. O Tribunal Pleno também aprovou determinação à SES, para que esta 

elabore um plano de ação com a adoção das medidas recomendadas. 

Em sua análise, o Conselheiro Sebastião Helvécio considerou em sua totalidade o relatório 

técnico do TCEMG. Os servidores encarregados de produzir o relatório, além de realizarem uma 

pesquisa de documentos da SES, legislação e literatura técnica especializada, também 

aplicaram questionário eletrônico a todas as 853 secretarias municipais de saúde no Estado, e 

empreenderam trabalho de campo em 49 municípios. 

As ações que compõe cada recomendação visam a melhoria do planejamento da Assistência 

Farmacêutica dos municípios, a minimização das perdas e o auxílio na regularização do 

desabastecimento, o aumento da eficiência de atendimento de usuários, a superação dos vários 

desafios em prol do estabelecimento de uma cultura burocrática orientada para resultados, o 
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combate ao crescimento da judicialização da Assistência Farmacêutica no Estado e o 

aprimoramento do controle social. 

 Programa Travessia: O TCEMG apreciou, também, os resultados da Auditoria Operacional 

(processo 839.481) realizada para avaliação do Programa Travessia, do Governo do Estado. O 

Conselheiro Sebastião Helvécio, Relator do processo, apresentou seu voto – aprovado por 

unanimidade – no qual encampou análise da Unidade Técnica do TCEMG para fazer 

recomendações à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), à Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), e ao próprio TCEMG. 

O objetivo dos apontamentos, segundo o próprio relatório, foi contribuir para a melhoria das 

ações da política pública: “Essas críticas decorrem de deficiências comumente encontradas na 

realidade da Administração Pública brasileira, tais como ausência de padrão na organização de 

dados, informações e registros relacionados ao desenho, ao controle e à avaliação das políticas 

públicas, notadamente no que se refere à construção de indicadores hábeis para proporcionar 

visão consistente acerca da eficácia, efetividade, eficiência e economicidade da atuação 

governamental”. 

 Programa Saúde da Família: O TCEMG aprovou, em 27 de novembro de 2013, os resultados 

da Auditoria Operacional (processo 862.615) do Programa Saúde da Família (PSF) nos 

municípios mineiros. O relatório aprovado, do Conselheiro José Alves Viana, fez recomendações 

e determinações à Secretaria de Estado de Saúde (SES). “As conclusões obtidas com a 

presente auditoria poderão contribuir amplamente para a melhoria do cumprimento do referido 

programa”, afirmou o Conselheiro. 

Segundo dados do relatório, a Auditoria analisou problemas estruturais e de gestão que 

poderiam comprometer o funcionamento e o alcance das metas do PSF. Os servidores do 

TCEMG envolvidos no trabalho questionaram basicamente a coerência da Política de Atenção 

Básica nos municípios com a política nacional; a correlação entre a implementação do PSF e as 

diretrizes planejadas; e a apresentação dos mecanismos de monitoramento e avaliação da 

política de atenção primária, bem como os resultados do programa. 

Os resultados somados do Órgão Técnico e do Ministério Público junto ao TCEMG permitiram ao 

Conselheiro Relator a elaboração de nove recomendações e seis determinações à SES. Entre 

as primeiras, o Tribunal Pleno indicou o reforço das práticas de orientação e capacitação das 

equipes da Atenção Primária de Saúde (APS); o auxílio aos municípios na elaboração adequada 

dos instrumentos básicos de planejamento em saúde; o estímulo à atratividade e a fixação dos 

profissionais que compõem as equipes de saúde da família; o incentivo financeiro na contratação 
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de profissionais para exercerem a coordenação das equipes do PSF; a capacitação em gestão 

pública da saúde dos membros dos conselhos municipais de saúde e vereadores; a promoção 

de campanhas para esclarecimento da população feminina quanto à importância dos exames 

preventivos de câncer; e o aumento da cobertura populacional do PSF no Estado. 

As determinações foram aprovadas para cumprir normas contidas em uma portaria do Ministério 

da Saúde (MS) e em um decreto do Governo do Estado. Dessa forma, a SES deverá instituir 

uma política de formação permanente de gestores municipais de saúde, capacitar profissionais 

para exercerem função gerencial exclusiva das equipes PSF, criar mecanismos para que as 

comissões intergestoras promovam maior esclarecimento aos gestores municipais acerca do 

caráter permanente das ações do PSF, definir estratégias para institucionalização da Avaliação 

da Atenção Básica, proceder ao monitoramento e à avaliação no âmbito dos municípios; e 

condicionar o repasse de recursos aos municípios à apresentação de Relatório Anual de Gestão, 

Lei de Criação do Fundo Municipal de Saúde e Ato de Criação do Conselho Municipal de Saúde. 

 Auditorias nos seguintes municípios: Alpercata, Araponga, Alpinópolis, Espinosa, Itabira, 

Iturama, Miraí, Nova Lima, Paulista, Poço Fundo, Santa Vitória, Três Marias e Várzea da Palma. 

 Auditoria de revisão das demonstrações contábeis, do exercício de 2011, na Companhia de 

Habitação do Estado de Minas Gerais (COHAB/MG). 

 Inspeção Extraordinária na Companhia Energética de Minas Gerais S/A (CEMIG) e na Secretaria 

de Estado da Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG). 

 Inspeções e Auditorias de Engenharia: Foram realizadas Inspeções nos municípios de Campo 

Azul, Januária, Pedras de Maria da Cruz, Patis, Josenópolis, Padre Carvalho, Francisco Sá, Manga, 

São João das Missões, Cônego Marinho, Uberlândia, Pompeu, Itajubá, Mariana e Esmeraldas. 

Concluída a auditoria da Fase Pré-operacional da Concessão Administrativa do Mineirão. 

Realizado o Acompanhamento da Concessão Patrocinada (PPP) para exploração dos serviços de 

transportes de passageiros do Metrô BH, em cumprimento ao Plano de Auditorias do TCEMG para 

o 2º semestre de 2013. O empreendimento envolve a extensão e criação de duas novas linhas do 

trem metropolitano de Belo Horizonte, com investimentos da ordem de R$ 2,9 bilhões, provenientes 

de recursos federais e privados. 
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Prestação de Contas do 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. 

No dia 1º/4/2013, o TCEMG recebeu, dentro do prazo legal, o Balanço Geral do Estado referente ao 

exercício de 2012, que foi autuado sob o nº 886.510 e imediatamente encaminhado à unidade técnica 

competente. 

Para produzir o relatório técnico, o TCEMG possui uma equipe especializada na análise do Balanço 

Geral do Estado. A Coordenadoria de Avaliação da Macrogestão Governamental faz um 

acompanhamento concomitante das contas no decorrer do exercício. 

Nos últimos anos, o TCEMG promoveu um avanço na forma de analisar as contas governamentais. 

Além da análise formal dos dados financeiros, patrimoniais, contábeis e da legalidade dos atos 

praticados pelo Executivo, são avaliados programas de governo estabelecidos e 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. 

Em sessão extraordinária realizada no dia 19/6/2013, o TCEMG emitiu parecer prévio pela aprovação 

do Balanço Geral do Estado referente ao exercício de 2012, consoante art. 240, inciso I, da Resolução 

n° 12/2008, à unanimidade, com as recomendações e determinações constantes do voto do 

Conselheiro Relator, tendo sido acolhidas as recomendações constantes dos votos dos Conselheiros 

Wanderley Ávila e Sebastião Helvécio. 

Na análise da economia do setor mineral, o Conselheiro Relator Mauri Torres destacou a produção de 

nióbio. As fontes desse raro mineral estão concentradas no Estado, onde se encontram 75% das 

reservas brasileiras, que representam 95% das reservas mundiais. Foi aprovada, então, a 

recomendação do Conselheiro ao Governo para que seja incluída no planejamento de fiscalização a 
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verificação de informações básicas sobre o tema que ainda são inconsistentes, como os preços de 

exportação e o montante produzido no Brasil. 

Outras recomendações constantes do relatório também foram aprovadas: a diversificação da pauta de 

exportações; a fixação de um mínimo da receita a ser destinada a propostas oriundas de participação 

direta da sociedade em audiências regionais; a previsão de um limite de autorização de créditos 

suplementares; o lançamento de baixas de processos tributários administrativos no mesmo exercício 

financeiro em que foram perdoados; a estimativa de medidas compensatórias junto ao montante de 

renúncias de receitas e a renegociação da dívida com a União. 

O Conselheiro Revisor José Alves Viana votou em concordância com o Relator. Elogiou a gestão do 

Estado, o crescimento econômico comparado ao do País e os esforços da Administração em reduzir as 

diferenças regionais. Entretanto, lembrou que os bons resultados do superávit são insuficientes diante 

da dívida, o que, para ele, evidencia o valor dos esforços empreendidos na renegociação com a União. 

O Conselheiro Wanderley Ávila fez recomendação ao governo, aprovada pelos pares, de um 

acompanhamento do “Caminhos de Minas”, programa estruturado para promover o desenvolvimento e 

diminuir as desigualdades socioeconômicas em todas as regiões do Estado. 

O Conselheiro Sebastião Helvécio acrescentou recomendações que também foram aprovadas. Entre 

elas, a de aperfeiçoar os programas e ações constantes do Plano Plurianual de Ação Governamental - 

PPAG, de melhorar o planejamento da aplicação de recursos no cumprimento de ações judiciais em 

serviços de saúde, de assegurar políticas mais eficazes para promover crescimento econômico 

sustentável sem comprometer a saúde dos trabalhadores e dos consumidores, de aperfeiçoar o 

planejamento orçamentário e de cumprir integralmente a Lei Complementar nº 141/12 e a Instrução 

Normativa TCEMG nº 05/12. 

Exame Prévio de Licitações 

No exame de instrumentos licitatórios, o TCEMG suspendeu, no exercício, 115 (cento e quinze) 

procedimentos licitatórios cuja ação evitou contratações irregulares envolvendo recursos da ordem de 

R$ 122.965.165,82. 
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DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 

Com objetivo de garantir a todo cidadão o direito de acesso à informação, direito este assegurado pela 

Constituição da República e, pela Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação, o TCEMG 

disponibiliza informações relativas a suas funções, competências e atividades que desenvolve, por 

meio do Portal na internet e outros veículos de comunicação, de forma a garantir maior proximidade 

com os jurisdicionados e com a sociedade em geral, permitindo a todos acompanhar permanentemente 

a aplicação dos recursos públicos. 

Portal do TCEMG na Internet 

Portal - Publicação 

Tipo Quantidade 

Páginas publicadas 369 

Notícias publicadas 330 

Push enviados 111.058 

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - Exercício de 2013. 

Portal - Acesso 

Tipo Quantidade 

Páginas visualizadas 1.978.383 

Visitas por acesso 966.881 

Visitantes de endereço (IP) único 253.234 

Página mais visitada: Pesquisa de Processos 100.405 

Seção mais visitada: Normas e Jurisprudência/Instrução Normativa/Consultas 
respondidas 

61.258 

Downloads de programas do TCEMG 39.857 

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - Exercício de 2013. 
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Portal - Cadastro 

Tipo Quantidade 

Interessados cadastrados na newsletter 389 

Interessados cadastrados no Informativo de Jurisprudência 500 

Interessados cadastrados no sistema Push 107 

Mensagens respondidas pelo Fale Conosco (da Ascom) 388 

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - Exercício de 2013. 

Sistemas Disponibilizados 

Sistemas Disponibilizados aos Jurisdicionados 

(continua) 

Sistema Significado 

CRJ Central de Relacionamento com o Jurisdicionado 

FISCAD Fiscalização de Atos de Admissão 

FISCAP Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal 

FISCOPA 
Sistema de Fiscalização e Controle dos Gastos Públicos na Organização da 
Copa do Mundo de 2014 

Geo-Obras 
Sistema de Informações Geográficas para gerenciar as informações das obras 
executadas por órgãos das esferas estadual e municipal 

LEGISCAM Remessa de Atos de Fixação dos Subsídios do Legislativo Municipal 

Legislação 
Municipal - IN 

05/2000 
Legislação Municipal - Art. 3º da Instrução Normativa nº 05/2000 

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 TCEMG 

SGI Sistema de Gestão de Identidade 

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 

SIACE/LRF 
Sistema informatizado de Apoio ao Controle Externo/Lei de Responsabilidade 
Fiscal 

SIACE/PCA 
Sistema Informatizado de Apoio ao Controle Externo/Prestação de Contas 
Anual 

SIACE/PCA Lei 
6.404/76 

Sistema Informatizado de Apoio ao Controle Externo/Prestação de Contas 
Anual - Lei 6.404/73 

SICAM Sistema Informatizado de Contas para Câmaras Municipais 
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Sistemas Disponibilizados aos Jurisdicionados 

(conclusão) 

Sistema Significado 

SICOM Sistema Informatizado de Contas Municipais 

SICOP 
Sistema de Controle de Licitações, Contratos, Convênios, Adiantamentos e 
Prestações de Contas 

SIDE Demonstrativos do Ensino 

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - Exercício de 2013. 

Sistemas Disponíveis sob a Forma de Serviços 

Sistema Significado 

Biblioteca/Acervo 
Biblioteca Conselheiro Aloysio Alves da Costa - Biblioteca institucional que 
tem como objetivo prioritário apoiar os diversos setores do TCEMG no 
cumprimento de seus fins, constitucionalmente estabelecidos 

CNJ 
Certidão de Contas - Permite a emissão e a verificação de autenticidade de 
certidões. É válida somente para pessoas físicas que possuam CPF 

Conferência de 
Assinatura 

Sistema para conferência de assinaturas 

Consultas Consultas respondidas pelo TCEMG 

Escola de Contas 
Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, responsável por 
promover, por meio de ações de capacitação, o desenvolvimento profissional 
dos servidores do TCEMG e a difusão de conhecimento aos jurisdicionados 

Fale Conosco Serviço de Informação ao Cidadão 

MapJuris Mapeamento e Sistematização da Jurisprudência do TCEMG 

minasdeolhonacopa 

Site que permite ao cidadão acompanhar e auxiliar o TCEMG - um dos órgãos 
responsáveis pela fiscalização dos recursos referentes à organização e à 
realização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014, em 
Minas Gerais - em seu compromisso constitucional no exercício do controle 
externo 

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

Portal do Servidor 
Portal que disponibiliza ao servidor informações cadastrais, funcionais e de 
pagamento 

PUSH Envio de Informação Processual 

SEC Sistema de Emissão de Certidão 

SICOM - Consulta Sistema Informatizado de Contas Municipais - Consulta 

SIGMAT Cadastro de Fornecedores e Coleta de Preços 

TCJuris Ferramenta de pesquisa livre de julgados 

TCLegis Sistema Integrado de Pesquisa 

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - Exercício de 2013. 
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Intranet 

Intranet - Publicação 

Tipo Quantidade 

Páginas publicadas 645 

Notícias publicadas 591 

Atualizações de páginas 4.281 

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - Exercício de 2013. 

Intranet - Acesso 

Tipo Quantidade 

Páginas visualizadas 2.311.801 

Visitas por acesso 1.483.107 

Visitantes de endereço (IP) único 15.769 

Página mais visitada: Biblioteca/Lista Telefônica/Helpdesk 48.701 

Seção mais visitada: Lista Telefônica/Helpdesk 32.923 

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - Exercício de 2013. 

Twitter 

Em 2013, o TCEMG possuía 760 (setecentos e sessenta) seguidores em sua página no Twitter. 

Dentre os seguidores, destacam-se a ATRICON, a AMM e o IRB, sempre compartilhando nossas 

postagens ou citando o nosso perfil para seus seguidores. 

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 decisões. 

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 
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acompanhamento das informações, o TCEMG disponibiliza, ainda, um informativo Consolidado Anual, 

onde sintetiza em documento único todos os boletins lançados anualmente. 

Atividades Relacionadas ao Informativo de Jurisprudência 

Atividade Quantidade 

Novos cadastros para recebimento do Informativo por e-mail 2.542 

Cadastros para recebimento do Informativo por e-mail  6.343 

Acessos ao Informativo via Portal do TCEMG 137.343 

Acesso ao Informativo via Intranet do TCEMG 1.209 

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - Exercício de 2013. 

Revista do Tribunal de Contas 

Atividades Relacionadas à Revista 

Atividade Quantidade 

Revistas distribuídas 11.034 

Acessos à revista 10.459 

Acessos de visitantes únicos 8.103 

Novos cadastrados para receber a newsletter da revista por e-mail 837 

Total de cadastros para receber a newsletter da revista por e-mail 1.463 

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - Exercício de 2013. 

Biblioteca Aloyzio Alves da Costa 

Atividades Relacionadas à Biblioteca 

Atividade Quantidade 

Atendimento ao público interno/externo 6.405 

Empréstimos de publicações 8.067 

Acessos on-line via Portal do TCEMG 133.187 

Acessos on-line via intranet do TCEMG 33.496 

Acessos à base de Consultas 75.956 

Acessos ao TCLegis 5.770 

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - Exercício de 2013. 
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Central de Relacionamento com os Jurisdicionados - CRJ 

Atendimentos Realizados pela CRJ - Por Requerente 

Requerente Quantidade % 

Prefeituras Municipais 13.654 67,36 

Câmaras Municipais 3.749 18,49 

Entidades Municipais 2.541 12,54 

Entidades Estaduais 318 1,57 

Consórcio Público 8 0,04 

Total 20.270 100 

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - Exercício de 2013. 

 

Atendimentos Realizados pela CRJ - Por Assunto 

Assunto Quantidade 

Certidão de Contas 9 

Certificado Digital 145 

CRJ 96 

Eventos Realizados 12 

FISCAD 67 

FISCAP 929 

FISCOPA 1 

Geo-Obras 43 

Remessa Atos Fixação Legislativa 5 

Remessa de Legislação 31 

SEC 112 

SGI 3.500 

SIACE LRF 2.354 

SIACE PCA 757 

SICOM 12.079 

SisObras 132 

Total 20.272 

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - Exercício de 2013. 



 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PRESIDÊNCIA 

 

31 

GESTÃO DE PESSOAS 

Com foco no desenvolvimento humano, técnico e gerencial, a área de Gestão de Pessoas alcançou 

importantes avanços em 2013. 

Principais Ações de Gestão de Pessoas implementadas 

 Programa Permanente de Recadastramento de Inativos: proposta acolhida pelo Tribunal Pleno, com 

a aprovação da Resolução nº 17/2013; 

 Programa Aprendendo a Recomeçar - PAR: Programa de orientação aos servidores em vias de se 

aposentar. Foram abordados, nos sete módulos que compõem o PAR, temas como perdas e 

ganhos na aposentadoria, significado do trabalho, aspectos legais, orçamento familiar, cuidados 

com a saúde, retorno a família, compartilhamento de experiências, voluntariado, empreendedorismo 

e projeto de vida; 

 Realização da II Semana do Servidor, que foi encerrada com a palestra “A Arte de Ser Leve”, 

proferida pela jornalista Leila Ferreira; 

 Programa de Reconhecimento, Premiação e Incentivo: programa implantado em outubro de 2013, 

com a premiação entregue durante as comemorações da II Semana do Servidor do TCEMG. Foram 

escolhidos três servidores que se destacaram nas referências em competência humana, técnica e 

gerencial; 

 Consultoria interna para a gestão do desempenho: realização de visitas a 127 unidades do TCEMG, 

tendo como objetivo esclarecer a importância da gestão do desempenho para o gerenciamento das 

pessoas e suas equipes; 

 Revisão da Legislação de Pessoal do TCEMG; 

 Projeto Mapeamento de Competências: O projeto de mapeamento de competências visa 

implementar novo modelo de gestão da organização e das pessoas, baseado em competências, 

que contribuirá para o aprimoramento do corpo Técnico do TCEMG. 
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Em 2013 foi realizada atualização da descrição dos cargos, etapa essencial para a realização do 

mapeamento de competências. 

 Projeto “Qualidade de Vida no Trabalho”; 

 Programa TCEndo Ações Solidárias: o programa visa dar efetividade à Política nº 8 - 

Endomarketing e Comunicação Interna, que tem como uma de suas diretrizes estimular, reconhecer 

e divulgar práticas de cidadania e iniciativas de ação social dos servidores, bem como apoiar as 

iniciativas vinculadas à responsabilidade social. 
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CONCLUSÃO 

Com foco no Plano Estratégico do TCEMG 2010-2014 e em consonância com as priorizações definidas 

no Plano de Diretrizes e Metas da Presidência para o biênio 2013-2014, o Tribunal alcançou, em 2013, 

resultados muito expressivos. A participação e o envolvimento de todas as unidades da Casa foi o fator 

fundamental para o alcance dos objetivos e metas estabelecidos. 

Com o planejamento das ações e com foco no aprimoramento da gestão, no aperfeiçoamento do 

controle social e na melhoria dos processos internos, o TCEMG obteve avanços importantes no 

exercício do controle externo. Potencializando o uso das ferramentas de tecnologia da informação, 

conseguiu intensificar os canais de comunicação com a sociedade e instituições em geral. 

Em busca do aprimoramento constante, novos projetos e novas ações serão implementados, 

contribuindo para resultados cada vez mais significativos. 


