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PLANO DE GESTÃO 2017-2018 - REVISÃO 2018 

Considerando que o processo de planejamento requer acompanhamento e monitoramento 
permanentes para que sejam corrigidos os rumos e realizadas as adequações necessárias ao alcance 
dos objetivos pretendidos, procedeu-se à revisão do Plano de Gestão1 para o período de 2018, em 
consonância com o disposto no inciso II do art. 15 da Resolução n. 8, de 14 de junho de 2017, que 
dispõe sobre o Sistema de Planejamento e Gestão Estratégica do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais. 

Inicialmente foram previstos para o biênio, 32 Ações/Projetos Estratégicos, 12 relacionados à área 
finalística, dentre os quais são elencados a continuidade da implementação do Sistema Focus, o 
desenvolvimento do Sistema de Processo Eletrônico e da Sistemática do Benefício do Controle, bem 
como a implantação de Banco de Preços e do Cadastro de Agentes Públicos. Outros 20 projetos 
destinam-se à melhoria da gestão no Tribunal, destacando-se a implantação do Modelo de Gestão 
por Competências, a implantação de modalidade de trabalho em Home Office, o desenvolvimento 
de Sistema de Custos e o aprimoramento dos Instrumentos de Gestão Administrativa. Dos 
projetos/ações previstos, três já foram concluídos, um foi suspenso e os demais encontram-se em 
plena execução, a maioria com conclusão prevista para o exercício. 

Na revisão do Plano para 2018 foram realizados ajustes nos indicadores e inclusão de seis novos 
projetos que visam atender novas demandas ou dar continuidade e suporte a ações em 
desenvolvimento. São eles: Projeto e-Certidão - Fase 3; Projeto Fases Recursais - Módulo PCA; 
Projeto Atualização dos Atos Normativos do TCEMG; Projeto Receitas Municipais; Projeto Registro 
das Sessões e Projeto SGAP – Processo Eletrônico. As entregas previstas para o exercício em curso, 
destes e dos demais projetos, encontram-se registradas no Plano Anual Consolidado.  

Para o alcance dos resultados pretendidos, destaca-se a necessidade de comprometimento e 
integração de todos, bem como o alinhamento institucional. 

 

CLÁUDIO COUTO TERRÃO 
Conselheiro Presidente 

 

 

                                                      
1 Aprovado pela Portaria n. 50/PRES/2017 de 06 de julho de 2017. 



 

1. QUADRO DE INDICADORES 

Para o ano de 2018, foram realizadas alterações no portfólio de indicadores do Plano de Gestão, 
com o objetivo de aprimorar o acompanhamento e o monitoramento das ações e dos projetos 
priorizados para o biênio. Alguns indicadores foram excluídos por não se mostrarem adequados 
durante o processo de apuração de sua linha de base e outros foram substituídos, para uma melhor 
adequação ao processo de medição dos resultados pretendidos.  
 
Os indicadores do Plano de Gestão, resultante do processo de revisão, estão relacionados no quadro 
abaixo, que apresenta também os novos indicadores propostos pelas Áreas de Contribuição. 

1 Perspectiva de Resultados para a Sociedade 

Objetivo Estratégico 02 - Contribuir para a transparência e o aprimoramento da gestão Pública 

Indicadores 
Metas 

2017 2018 

2.1 – Percentual de municípios alcançados por ações de fiscalização previstas no 
Projeto Na Ponta do Lápis 

60% 100% 

2.2 – Percentual de participação dos municípios nos encontros técnicos 30% 40% 

2.3 – Número de alunos alcançados pelo Projeto Conhecer – Na Ponta do Lápis 1.800 1.751 

2.4 – Percentual de Municípios do Estado de Minas Gerais abrangidos pelas ações de 
capacitação realizadas com base em diagnósticos do Tribunal 

85% 50% 

2.5 – Número de pessoas orientadas/capacitadas 10.000 5.000 

2.6 – Estudos e pesquisas formalizados 3 3 

2.7 – Percentual de municípios com secretários e diretores cadastrados no aplicativo 
Na Ponta do Lápis  

- 70% 

2.8 – Público alcançado nas divulgações do Programa Na Ponta do Lápis  - 4.000 

Objetivo Estratégico 03 - Alcançar eficácia e efetividade nas ações de controle externo 

Indicador 
Meta 

2017 2018 

3.1 – Percentual de cumprimento do Plano Anual de Fiscalização 100% 100% 

 



 

2 Perspectiva de Processos Internos 

Objetivo Estratégico 05 - Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo. 

 (continua) 

Indicadores 
Metas 

2017 2018 

5.1 - Índice de deliberação de processos de atos de pessoal autuados nos três últimos 
exercícios [Indicador PPAG] 

70% 70% 

5.2 - Índice de deliberação de processos das demais naturezas autuados nos três 
últimos exercícios [Indicador PPAG] 

70% 70% 

5.3 - Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas 
a “Atos de Pessoal”, autuados no exercício corrente e nos dois exercícios anteriores2 
[Meta Institucional 1.1] 

18.185 21.500 

5.4 - Número de processos deliberados no exercício corrente, da natureza “Prestação 
de Contas do Executivo Municipal”, autuados nos dois exercícios anteriores ao 
exercício corrente3 [Meta Institucional 1.2] 

945 892 

5.5 - Número de processos deliberados no exercício corrente, da natureza “Prestação 
de Contas do Executivo Municipal”, autuados no exercício corrente4 
[Meta Institucional 1.3] 

436 302 

5.6 - Número de processos deliberados no exercício corrente (excetuados os 
processos das naturezas relativas a “Atos de Pessoal” e “Prestação de Contas do 
Executivo Municipal”), autuados no exercício corrente e nos dois exercícios 
anteriores1 [Meta Institucional 1.4] 

1.035 1.400 

5.7 - Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas relativas 
a “Atos de Pessoal”, autuados há mais de dois anos e até cinco anos5 
[Meta Institucional 2.1] 

4.702 1.600 

5.8 - Número de processos deliberados no exercício corrente, da natureza “Prestação 
de Contas do Executivo Municipal”, autuados há mais de dois anos e até cinco anos4 
[Meta Institucional 2.2] 

15 87 

5.9 - Número de processos deliberados no exercício corrente (excetuados os 
processos das naturezas relativas a “Atos de Pessoal” e “Prestação de Contas do 
Executivo Municipal”), autuados há mais de dois anos e até cinco anos4 
[Meta Institucional 2.3] 

567 500 

5.10 - Número de processos deliberados no exercício corrente, das naturezas 
relativas a “Atos de Pessoal”, autuados há mais de cinco anos6 
[Meta Institucional 3.1] 

568 550 

5.11 - Número de processos deliberados no exercício corrente (excetuados os 
processos das naturezas relativas a “Atos de Pessoal”), autuados há mais de cinco 
anos7 [Meta Institucional 3.2] 

4.533 1.100 

                                                      
2 Coluna 2017: autuados entre 01/01/2015 e 31/12/2017 – Coluna 2018: autuados entre 01/01/2016 e 31/12/2018. 
3 Coluna 2017: autuados entre 01/01/2015 e 31/12/2016 – Coluna 2018: autuados entre 01/01/2016 e 31/12/2017. 
4 Coluna 2017: autuados entre 01/01/2017 e 31/12/2017 – Coluna 2018: autuados entre 01/01/2018 e 31/12/2018. 
5 Coluna 2017: autuados entre 01/01/2012 e 31/12/2014 – Coluna 2018: autuados entre 01/01/2013 e 31/12/2015. 
6 Coluna 2017: autuados até 31/12/2011 – Coluna 2018: autuados até 31/12/2012. 
7 Coluna 2017: autuados até 31/12/2011 – Coluna 2018: autuados até 31/12/2012. 



 

(conclusão) 

Indicadores 
Metas 

2017 2018 

5.12 - Percentual de participação dos jurisdicionados no desenvolvimento e 
fortalecimento da atuação do controle interno dos municípios 

25% 25% 

Nota: Durante o exercício de 2017, nos indicadores que fazem referência a naturezas relativas a “Atos de Pessoal”, 
foram computados processos das naturezas “Aposentadoria”, “Reforma” e “Pensão”. 

Objetivo Estratégico 08 - Aprimorar a gestão estratégica com foco na gestão de projetos e por 
processos. 

Indicadores 
Metas 

2017 2018 

8.1 – Percentual de realização das reuniões de monitoramento programadas 90% 90% 

8.2 - Percentual de projetos estratégicos concluídos no biênio  - Linha de base 

Objetivo Estratégico 09 - Aprimorar a comunicação institucional. 

Indicadores 
Metas 

2017 2018 

9.1 – Percentual de matérias positivas veiculadas na mídia 
Aumentar em 

20% 
Aumentar em 

10% 

9.2 – Quantidade de seguidores do Facebook, Twitter e YouTube do TCEMG 
Aumentar em 

10%. 
Aumentar em 

10% 

9.3 – Alcance das postagens do Facebook do TCEMG 
Aumentar em 

20%. 
Aumentar em 

5% 

9.4 – Envolvimento dos seguidores do Facebook do TCEMG 
Aumentar em 

20%. 
Aumentar em 

10% 

9.5 – Quantidade de demandas recebidas pelo Fale com o TCE 
Aumentar em 

5%. 
Aumentar em 

5% 

9.6 – Quantidade de acesso ao portal do TCEMG 
Aumentar em 

5%. 
Aumentar em 

5% 

9.7 – Quantidade de acesso às notícias do portal do TCEMG 
Aumentar em 

10%. 
Aumentar em 

10% 

9.8 – Quantidade de acesso à intranet do TCEMG 
Aumentar em 

15%. 
Aumentar em 

10% 



 

3 Perspectiva de Pessoas, Aprendizado e Inovação 

Objetivo Estratégico 10 - Implantar a governança de pessoas. 

Indicadores 
Metas 

2017 2018 

10.1 – Percentual de implementação do projeto de Gestão por Competências 30% 70% 

10.2 – Nível de satisfação com o Programa de Desenvolvimento de 
Competências Gerenciais e de Liderança 

60% 70% 

10.3 – Média de horas de capacitação dos analistas de controle externo que 
exerçam atividades de fiscalização 

40h 40h 

Objetivo Estratégico 12 - Aprimorar a gestão da informação. 

Indicadores 
Metas 

2017 2018 

12.1 – Número de processos de trabalho finalísticos automatizados - 3 

4 Perspectiva de Orçamento 

Objetivo Estratégico 14 - Aprimorar a gestão financeira, orçamentária e patrimonial com foco na 
qualidade dos gastos e na transparência. 

Indicadores 
Metas 

2017 2018 

14.1 – Percentual de informações do Tribunal disponibilizadas em atendimento 
à Lei da Transparência e à Lei de Acesso à Informação 

- 100% 

14.2 – Percentual de informações dos Jurisdicionados disponibilizadas em 
atendimento à Lei da Transparência e à Lei de Acesso à Informação 

 100% 

14.3 – Percentual de informações do Tribunal disponibilizadas em formato de 
dados abertos 

- 100% 

14.4 – Número de comunicados emitidos pela Unidade de Controle Interno - 11 

14.5 – Percentual de implementação das recomendações do Controle Interno 
pela administração do TCEMG 

- Linha de base 

 

 

 

 

 



 

 2 NOVOS PROJETOS  

 Objetivo Estratégico 02: Contribuir para a transparência e o aprimoramento da gestão pública 

Projeto – Receitas Municipais 

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

ÁREA RESPONSÁVEL PRINCIPAIS ENTREGAS 
CONCLUSÃO DAS 

ENTREGAS (SEMESTRE) 
CONCLUSÃO DO 

PROJETO 

Presidência 

Auditorias realizadas 

2º/2018 dez/2020 
Sistemática de controle e acompanhamento da 
arrecadação municipal implantada 

Divulgação realizada 

Objetivo Estratégico 12 - Aprimorar a gestão da informação 

Projeto – SGAP Módulo Processo Eletrônico 

Objetivo Geral: Adequar o SGAP como principal ferramenta do processo eletrônico no TCEMG   

ÁREA RESPONSÁVEL PRINCIPAIS ENTREGAS 
CONCLUSÃO DAS 

ENTREGAS (SEMESTRE) 
CONCLUSÃO DO 

PROJETO 

Diretoria de Gestão 
Estratégica e Inovação 

Módulo Deliberação e Controle de Prazos 
Processuais implantado 

2º/2018 ago/2018 

Funcionalidade de trânsito em julgado implantada 

Mesa de Trabalho implantada 

Lista TRE (revisão e melhorias) desenvolvida e 
implantada 

Módulo gerencial de distribuição de processos 
(relatório) desenvolvido e implantado 

Módulo gerencial para distribuição de processos 
(relatório) desenvolvido e implantado 

Integração com o Diário Oficial de Contas 
desenvolvida e implantada 

Treinamentos realizados 

 

Projeto – Atualização dos atos normativos do TCEMG 

Objetivo Geral:    Revisar e atualizar os atos normativos do Tribunal 

ÁREA RESPONSÁVEL PRINCIPAIS ENTREGAS 
CONCLUSÃO DAS 

ENTREGAS (SEMESTRE) 
CONCLUSÃO DO 

PROJETO 

Escola de Contas e 
Capacitação Professor 
Pedro Aleixo 

Modelos definidos e aprovados 1º/2018 

dez/2019 

Normas identificadas e categorizadas 1º/2018 

Normas atualizadas 

2º/2019 
TCLEGIS alterado 

Normas conflitantes identificadas 

Processo mapeado 

 
 



 

 

Projeto – e-Certidão 

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

ÁREA RESPONSÁVEL PRINCIPAIS ENTREGAS 
CONCLUSÃO DAS 

ENTREGAS (SEMESTRE) 
CONCLUSÃO DO 

PROJETO 

Diretoria de Controle 
Externo dos 
Municípios 

Normativo revisado 

1º/2018 

jul/2018 

Certidões eletrônicas (Limites da LRF, Competência 
Tributária Municipal e para fins de Celebração de 
Operação de Crédito) implementadas 

Relatório estatístico de certidões emitidas 
implementado 

2º/2018 

 

Projeto – Fases Recursais - Módulo PCA 

Objetivo Geral: Automatizar os recursos “Pedido de Reexame”, “Embargos de Declaração” e “Agravo” 

ÁREA RESPONSÁVEL PRINCIPAIS ENTREGAS 
CONCLUSÃO DAS 

ENTREGAS (SEMESTRE) 
CONCLUSÃO DO 

PROJETO 

Diretoria de Gestão 
Estratégica e Inovação 

Naturezas Recursais (Pedido de Reexame, Agravo e 
Embargos) automatizadas 

2º/2018 ago/2018 

 

Projeto – Registro das Sessões 

Objetivo Geral: Implantar nova sistemática de registro das sessões, utilizando ferramentas tecnológicas que 
atendam aos dispositivos regimentais, dispensando o método taquigráfico. 

ÁREA RESPONSÁVEL PRINCIPAIS ENTREGAS 
CONCLUSÃO DAS 

ENTREGAS (SEMESTRE) 
CONCLUSÃO DO 

PROJETO 

Secretaria Geral da 
Presidência 

Ato normativo aprovado 1º/2018 

dez/2018 Software para registro das sessões adquirido 1º/2018 

Integração com e-TCE realizada 2º/2018 
 
 
 

3 PROJETO SUSPENSO  

Objetivo Estratégico 05 - Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo. 

Projeto – Fiscap – Módulo Atos de Admissão 

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

ÁREA RESPONSÁVEL PRINCIPAIS ENTREGAS 
CONCLUSÃO DAS 

ENTREGAS (SEMESTRE) 
CONCLUSÃO DO 

PROJETO 

Diretoria de 
Fiscalização de Atos de 
Pessoal 

Procedimentos definidos 2º/2017 

dez/2018 Proposta de normatização elaborada 1º/2018 

Módulo do sistema desenvolvido 2º/2018 

 

 

 



 

 

 


