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O presente Sumário Executivo refere-se ao Relatório de Controle Interno nº 1520.0706.14, elaborado 

em atendimento ao disposto no art. 40, § 3º, da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, 

Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) e no art. 8º da Instrução 

Normativa TCE nº 13/2011, de 20 de dezembro de 2011, que disciplina a organização e a 

apresentação das contas de governo anualmente prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, 

para fins de emissão de parecer prévio.  

 

O trabalho teve como finalidade apresentar análises do planejamento da ação governamental, da 

execução física e orçamentária de Programas Governamentais, da gestão orçamentária, financeira, 

contábil, operacional e patrimonial, bem como a certificação do cumprimento das exigências 

estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, e dos limites de aplicação de recursos 

orçamentários definidos nas Constituições Federal e Estadual. O relatório contém, ainda, capítulo 

dedicado às considerações do Tribunal de Contas do Estado relativas à apreciação das contas 

governamentais do exercício de 2012, bem como apresenta as principais atividades executadas pela 

Controladoria-Geral ao longo do exercício. Ao final, apresenta-se parecer conclusivo sobre as contas 

do exercício. 

 





 

Controladoria-Geral do Estado - CGE 

Subcontroladoria de Auditoria e Controle de Gestão - SCG 
Superintendência Central de Controle da Gestão - SCCG 
Diretoria Central de Controle de Contas - DCCC 

Cidade Administrativa/Prédio Gerais - 12º andar 
Rod. Pref. Américo Gianetti, s/nº - Serra Verde 

CEP: 31630-901 - Belo Horizonte/MG 
Fone: (31) 3915-8952 - Fax: 3915-2795 

www.controladoriageral.mg.gov.br 

 
 
 

7 

 

RR EELLAA TT ÓÓRR IIOO   DDEE   CC OONN TTRROOLL EE   IINNTTEE RRNNOO  

EE XXEERRCCÍÍCCIIOO   FF II NNAANNCCEEIIRR OO  DDEE  22001133   

 

 

 

OO BB JJ EE TT II VV OO   

 

O relatório tem como finalidade avaliar as Contas Anuais do Governador, relativas à execução da Lei 

Orçamentária nº 20.625, de 17 de janeiro de 2013, no que tange aos dispositivos legais e 

constitucionais concernentes às finanças públicas. 

 

 

 

OO   QQ UU EE   FF OO II   AA VV AA LL II AA DD OO   

 

A elaboração do Relatório de Controle Interno referente ao exercício de 2013 atende ao disposto no 

art. 40, § 3º, da Lei Complementar nº 102, de 17/1/2008, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais (TCEMG) e no art. 8º da Instrução Normativa TCE nº 13/2011, de 20 de 

dezembro de 2011. 

 

 

 

DD AA SS   CC OO NN TT AA SS   RR EE LL AA TT II VV AA SS   AA OO   EE XX EE RR CC ÍÍ CC II OO   DD EE   22 00 11 33   

 

Em cumprimento ao disposto no § 3º, art. 40 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008 - 

Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) e no art. 8º da Instrução 

Normativa TCE nº 13/2011, de 20 de dezembro de 2011, merecem destaque as seguintes ocorrências 

apuradas no exercício de 2013:  

 

PP ll aa nn ee jj aa mm ee nn tt oo   dd aa   aa çç ãã oo   gg oo vv ee rr nn aa mm ee nn tt aa ll     

 

O planejamento da ação governamental no Estado de Minas Gerais envolve os seguintes 

instrumentos: Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), Plano Plurianual de Ação 

Governamental (PPAG), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).  
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Foram analisados os quatro instrumentos e verificada a compatibilidade entre o PMDI, PPAG e a LOA, 

por meio da análise de atributos relativos a um Programa Estruturador de cada Rede de 

Desenvolvimento Integrado. Foram incluídos na análise, ainda, os programas que constaram do 

planejamento de auditoria da Diretoria Central de Avaliação de Programas Governamentais no 

exercício de 2013. 

Esclareça-se que restou prejudicada a análise da compatibilidade do PMDI, do PPAG e da LOA com a 

LDO pois esta não apresentou o Anexo de Prioridades e Metas da Administração Pública Estadual, de 

acordo com o disposto no art. 2º da Lei nº 20.373/2012. 

 

EE xx ee cc uu çç ãã oo   ff íí ss ii cc aa ,,   oo rr çç aa mm ee nn tt áá rr ii aa   ee   dd ee   ii nn dd ii cc aa dd oo rr ee ss   dd oo ss   PP rr oo gg rr aa mm aa ss   EE ss tt rr uu tt uu rr aa dd oo rr ee ss   

pp oo rr   RR ee dd ee   dd ee   DD ee ss ee nn vv oo ll vv ii mm ee nn tt oo   II nn tt ee gg rr aa dd oo   

 

Apresentou-se análise das execuções física, orçamentária e de indicadores dos principais Programas 

Estruturadores que compõem as 11 Redes de Desenvolvimento Integrado. A análise foi realizada em 

um ou dois Programas Estruturadores de cada rede, sendo utilizado como critério de seleção aqueles 

que apresentaram os maiores créditos iniciais fixados na LOA.  

 

GG ee ss tt ãã oo   oo rr çç aa mm ee nn tt áá rr ii aa ,,   ff ii nn aa nn cc ee ii rr aa ,,   cc oo nn tt áá bb ii ll ,,   oo pp ee rr aa cc ii oo nn aa ll   ee   pp aa tt rr ii mm oo nn ii aa ll   

 

Foi realizada análise da gestão orçamentária, financeira, contábil, operacional e patrimonial do Poder 

Executivo do Estado de Minas Gerais, concernente ao exercício de 2013. Apresentaram-se 

indicadores orçamentários (da receita e da despesa), financeiros e operacionais, assim como a 

análise comparativa dos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial dos exercícios de 2012 e 

2013.  

 

Os resultados globais alcançados pelo Governo quanto à realização das receitas e despesas, no 

exercício de 2013, foram os seguintes: a receita total arrecadada ficou abaixo da previsão atualizada 

em 3,02%, alcançando um resultado final de R$ 70.958.446.417,60. Já as despesas realizadas 

representaram um comprometimento total da ordem de R$ 71.906.529.761,80, o que corresponde a 

86,52% do crédito autorizado.  

 

Em relação ao Orçamento de Investimentos das Empresas Controladas pelo Estado constatou-se em 

2013 a ocorrência de despesa executada acima daquela autorizada, referente às seguintes ações: 
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3003 - Saneamento Básico - COPASA e 6188 - Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura 

Administrativa e Operacional - COPASA. 

 

Quanto aos indicadores operacionais, foram apresentados os resultados do monitoramento por meio 

do Sistema Informatizado de Indicadores de Auditoria (SINAU), especificamente quanto ao indicador 

“Valor de Contratação Direta (VCD)”, o qual se refere ao desempenho da execução de despesas 

efetuadas por meio de dispensa de licitação, prevista no art. 24, incisos I e II da Lei de Licitações, em 

relação aos limites estabelecidos para contratação direta por valor.  

 

DD ii ss pp oo ss ii tt ii vv oo ss   ll ee gg aa ii ss   ee   cc oo nn ss tt ii tt uu cc ii oo nn aa ii ss   

 

� Apuração da Receita Corrente Líquida (RCL), ao final do 3º quadrimestre de 2013, foi no valor de 

R$ 43.141.298.799,57. 

 

Gráfico 1 

Evolução da Receita Corrente Líquida - Período: 2009 a 2013 

 
 

Fonte: SCCG/SEF. 

 

 

� Atendimento ao limite da Despesa Líquida com Pessoal (DLP) definido no inciso II do art. 20 da 

Lei Complementar nº 101/2000. Ao final de 2013, a DLP do Poder Executivo do Estado de Minas 

Gerais correspondeu a 41,49% da Receita Corrente Líquida (RCL). 

� Conformidade com o limite da Dívida Consolidada Líquida (DCL) a que se refere o art. 30 da Lei 

Complementar nº 101/2000 e o art. 3º da Resolução do Senado Federal nº 40/2001. O 
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percentual da Dívida Consolidada Líquida sobre a Receita Corrente Líquida em 2013 foi de 

183,38%, abaixo do limite legal de 200%.  

� Cumprimento do limite de Operações de Crédito, uma vez que a soma das operações de crédito 

realizadas pelo Estado de Minas Gerais durante o exercício de 2013 foi de 5,71% da RCL, em 

consonância com o art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/2001. 

� Observância do limite de Garantias e Contragarantias, em cumprimento do art. 29 da Lei 

Complementar nº 101/2000, tendo em vista que o saldo das garantias concedidas pelo Estado de 

Minas Gerais, em 31/12/2013, representou 1,76% da RCL, percentual inferior ao limite fixado 

pela norma.  

� No exercício em análise, houve suficiência financeira, após a inscrição de despesas em Restos a 

Pagar Não Processados (RPNP) no montante de R$ 3.282.152.170,05, configurando-se uma 

redução de 8,30%, se comparada à situação que se apresentava no final do exercício de 2012, 

quando foi evidenciada suficiência de R$ 3.579.155.757,32. 

� Nos termos do art. 198, § 2º da CF/1988 e art. 6º da LC nº 141 de 13/1/2012, os Estados deverão 

aplicar, no mínimo, 12% dos recursos definidos na CF/1988 em ações e serviços públicos de 

saúde (ASPS). Já o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) - [Processo nº 862943] celebrado 

entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o Governo do Estado de Minas Gerais 

permitiu o aumento gradual da alocação desses recursos, conforme percentuais estabelecidos, 

no período compreendido entre os exercícios de 2012 a 2014. Durante o exercício de 2013 foi 

destinado o equivalente a 12,29% das receitas de impostos e transferências em ASPS.  

� Nos termos do art. 212 da CF/1988, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aplicar 

anualmente, no mínimo, 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de 

transferências, em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE). Já o Termo de Ajustamento 

de Gestão (TAG) - [Processo nº 862943] celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais e o Governo do Estado de Minas Gerais permitiu o aumento gradual da alocação desses 

recursos, conforme percentuais estabelecidos, no período compreendido entre os exercícios de 

2012 a 2014. A aplicação de recursos em MDE, no exercício de 2013, correspondeu a 24,15% da 

base estabelecida constitucionalmente. 

� Em cumprimento do art. 212 da Constituição Estadual, houve a transferência de 

aproximadamente 1% da Receita Corrente Ordinária do Estado à Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. 
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� Aplicação de recursos em programas de saúde em valores superiores aos investimentos em 

transporte e sistema viário, em observância ao art. 158, §1º, da Constituição Estadual.  

 

CC oo nn ss ii dd ee rr aa çç õõ ee ss   dd oo   CC oo nn tt rr oo ll ee   EE xx tt ee rr nn oo   

 

Foram apresentadas as ações empreendidas pelo Poder Executivo durante o exercício de 2013, bem 

como as considerações e justificativas dos órgãos e entidades, diante das recomendações emanadas 

pela Egrégia Corte de Contas por ocasião da aprovação do Balanço Geral do Estado relativo ao 

exercício de 2012.  

 

 

 

TT RR AA BB AA LL HH OO SS   DD EE SS EE NN VV OO LL VV II DD OO SS   PP EE LL AA   CC OO NN TT RR OO LL AA DD OO RR II AA -- GG EE RR AA LL   DD OO   EE SS TT AA DD OO   NN OO   

EE XX EE RR CC ÍÍ CC II OO   DD EE   22 00 11 33   

 

As principais atividades executadas pela Controladoria-Geral do Estado no exercício das 

competências estabelecidas pela Lei Delegada nº 180/11 e pelo Decreto nº 45.795/11 são 

apresentadas a seguir de acordo com as áreas de atuação do órgão: Auditoria e Controle de Gestão, 

Correição Administrativa e Informação Institucional e Transparência.  

 

AA uu dd ii tt oo rr ii aa   ee   CC oo nn tt rr oo ll ee   dd ee   GG ee ss tt ãã oo   

 

1)  Au di t or i a O perac i on al   

 

No que se refere às atividades de auditoria operacional, ação de caráter permanente, sistematizada 

e padronizada, que visa contribuir para a integração das atividades de planejamento, coordenação, 

finanças, gestão, contabilidade e ações governamentais, destacam-se nos tópicos seguintes os 

principais trabalhos realizados no transcorrer do exercício de 2013. 
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�  Aç ões E st rat égi c as  Program ada s  

 

Os trabalhos concernentes às ações estratégicas programadas consistiram: 

 

- Na avaliação da regularidade dos contratos de prestação de serviços para funcionamento e 

operação do complexo da Cidade Administrativa (CA);  

- Na avaliação das ações implementadas para atender as recomendações constantes do 

Relatório de Auditoria nº 1560.1742.13, que tratou da análise de execução do contrato de 

fiscalização firmado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), por 

intermédio da Intendência da Cidade Administrativa (CA), com a empresa KPMG Risk 

Advisory Services Ltda.; e 

- No subsídio para propositura de normas e procedimentos de auditoria, por meio da 

participação em conjunto com representantes de outros órgãos dos trabalhos de revisão da 

legislação de celebração e prestação de contas de convênios de saída, que culminou no 

Decreto nº 46.319, de 26 de setembro de 2013.  

 

�  Coord enaç ão da s Un i dades d e Aud i to ri a  

 

Os trabalhos relativos à coordenação das Unidades de Auditoria consistiram na: 

 

- Avaliação individualizada da execução do Plano Anual de Auditoria de 63 auditorias setoriais 

e seccionais e núcleo de auditoria interna, obtendo o valor médio geral de execução de 

88,86%; 

- Avaliação de efetividade da implementação das recomendações de auditoria pelos órgãos e 

entidades do Poder Executivo, apresentando em 31/12/2013 percentual geral de 

implementação de 90,99% (20.886 recomendações do total de 22.954); 

- Aplicação dos Indicadores de Auditoria Operacional, com ênfase no Indicador “Valor de 

Contratação Direta (VCD)”; e 

- Avaliação da estrutura das auditorias setoriais e seccionais do Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo, tendo como objetivo geral conhecer e avaliar a estrutura existente nessas 

unidades de auditoria em relação aos seus recursos humanos, materiais e tecnológicos. 
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2)  Cont rol e d a Ges t ão  

 

As ações de controle da gestão foram desenvolvidas por meio de importantes trabalhos de avaliação 

dos programas governamentais, nos instrumentos de contratualização celebrados pelos órgãos e 

entidades do Poder Executivo, conforme a seguir: 

�  Aval i aç ão d e Prog ra mas  Governam ent ai s   

 

Foi realizada avaliação do Programa Estruturador “Travessia” que abrangeu os projetos “1176 - 

Travessia Social” e “1265 - Porta a Porta”. Além disso, foram realizadas avaliações de impacto 

dos seguintes Programas Estruturadores: “Poupança Jovem”, cujo objetivo foi avaliar as ações 

1049 - “Monitoramento e avaliação do Programa por entidade externa”; 1050 - “Implantação do 

Poupança Jovem”; 1051 - “Realização das atividades complementares”; e 4069 - 

“Acompanhamento social dos alunos do Poupança Jovem” e “Resíduos Sólidos”, no âmbito das 

ações 1067 - “Implantação de sistemas de disposição final adequada”; 1068 - “Apoio à 

implantação de sistemas de disposição final adequada - Minas sem Lixões”; e 1072 - 

“Implantação de coleta seletiva, reaproveitamento e reciclagem”. 

 

�  Cont rol e d e Co nt ra to s de  Ges t ão  

 

Foram realizados 4 trabalhos de avaliação de efetividade relativamente aos Relatórios de 

Auditoria nº 2090.7102.10, 1450.6877.12, 1530.6835.12, 2180.7243.11, que avaliaram os termos 

de parceria firmados com a Fundação Israel Pinheiro, Terra da Sobriedade, Instituto Brasileiro 

para o Desenvolvimento do Esporte, Educação e Cultura e o Instituto Cultural Filarmônica, 

respectivamente. 

 

Foram elaboradas, ainda, 14 notas técnicas para fins de celebração ou aditamento de termos de 

parceria. 

 

3)  Au di t or i as e To mad as  de Cont as  Es p ec i ai s   

 

As manifestações e denúncias recebidas pela Controladoria-Geral são, inicialmente, objeto de análise 

pela Superintendência Central de Auditorias e Tomadas de Contas Especiais (SCAT) para verificação 

da pertinência do tema e, se passíveis de apuração, execução de trabalhos de auditoria. O 
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quantitativo de manifestações e denúncias recebidas pela Controladoria-Geral por canal de 

comunicação e por status de apuração, no exercício de 2013, foi assim representado: 

 

Tabela 1 

Manifestações recebidas pela Controladoria-Geral do Estado em 2013 

 

Canal de comunicação 

Manifestações NÃO AFETAS 
às atribuições da CGE 

Manifestações AFETAS às 
atribuições da CGE 

Total 

Canceladas Arquivadas 
Em 

apuração 
Respondidas 

Portal de Denúncias 79 351 97 26 553 

E-mail - Denúncia CGE 02 43 02 0 47 

Sistema de Ouvidoria - TAG 0 03 03 04 10 

Outros canais de 
comunicação 

0 0 01 03 4 

Total 81 397 103 33 614 
 

Fonte: SCAT/CGE. 

 

Os quantitativos e os percentuais de incidência das Unidades Auditáveis (temas) contidos nas 

manifestações afetas às atribuições da Controladoria-Geral, recebidas em 2013, estão assim 

representados:  

 

Gráfico 2 

Perfil das manifestações afetas às atribuições da CGE por tema - Exercício de 2013 

 

 

Fonte: SCAT/CGE 
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Os trabalhos de apuração de denúncias compreendem os procedimentos de verificação da 

procedência ou não dos fatos apuráveis e de avaliação da implementação de eventuais 

recomendações de auditoria. A Diretoria Central de Auditorias Especiais (DCAE) emitiu, em 2013, 11 

produtos, representados por 4 Relatórios de Auditoria e 7 Relatórios de Avaliação de Efetividade, 

com destaque para os seguintes trabalhos: 

 

Quadro 1 

Principais trabalhos de auditoria realizados pela DCAE/SCAT em 2013 

Órgão/Entidade Auditado Objetivo do Trabalho 

Fundação de Educação para o Trabalho 
de Minas Gerais (UTRAMIG) 

Os trabalhos de auditoria tiveram como objetivo avaliar a 
regularidade do Termo de Confissão de Dívida firmado em 17/1/2012 
pela empresa Átima Conservação e Serviços Ltda. perante a 
UTRAMIG, no âmbito da execução do contrato de prestação de 
serviços de limpeza, conservação e apoio administrativo. 

Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional e Política 

Urbana (SEDRU) 

Os trabalhos de auditoria tiveram como objetivo apurar a Notícia de 
Fato nº 0642.12.000009-5, enviada à Controladoria-Geral pelo 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acerca de possíveis 
irregularidades na execução do Convênio nº 132/2008, firmado entre 
o Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEDRU, e o município de 
São Romão-MG, destinado à implantação de sistema simplificado de 
água na comunidade de Traçadal, no âmbito do Programa 
“Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos”. 

Secretaria de Estado de Defesa Social 
(SEDS) 

Os trabalhos de auditoria tiveram como objetivo apurar os fatos 
narrados na denúncia recebida pelo Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais e enviada à CGE pela SEDS, acerca de possíveis 
irregularidades na aquisição de materiais de segurança requisitados 
pela Diretoria de Apoio Logístico, unidade integrante da 
Superintendência de Segurança Prisional subordinada à Subsecretaria 
de Administração Prisional da SEDS. 

Secretaria de Estado de Educação (SEE) 

Os trabalhos de auditoria tiveram como objetivo apurar a Notícia de 
Fato nº 0271.12.000112-5 enviada à Controladoria-Geral pelo 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acerca de possíveis 
irregularidades estruturais nas obras de conclusão do centro de 
eventos da Escola Estadual João Kopke localizada no município de 
Fronteira-MG. 

Fonte: DCAE/SCAT. 

 

 

O “Manual de Instruções sobre Tomadas de Contas Especiais”, finalizado em dezembro de 2012, foi 

revisado e adequado à nova Instrução Normativa n. 03/2013 em 2013. O documento disponibiliza os 

procedimentos que devem ser adotados pelos executores das TCE desde os seus antecedentes, 

perpassando pela sua instauração, a execução da fase interna até o encaminhamento e o 

acompanhamento junto ao Tribunal de Contas do Estado. 
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Com a finalidade de capacitar os agentes públicos envolvidos no processo de tomada de contas 

especial foram realizados treinamentos para 374 servidores distribuídos em 10 turmas no exercício 

de 2013. A capacitação abordou o tema desde a adoção de medidas administrativas, pressupostos e 

fato ensejador para instauração, passando pelos procedimentos de execução da fase interna 

adotados pelos tomadores de contas, auditores internos e assessores de gabinete, até o 

acompanhamento do processo em sua fase externa.  

 

CC oo rr rr ee ii çç ãã oo   AA dd mm ii nn ii ss tt rr aa tt ii vv aa     

 

Em 2013, a Subcontroladoria de Correição Administrativa (SCA) deu continuidade aos trabalhos de 

integração da atividade correicional nos órgãos e entidades do Poder Executivo. Buscou, ainda, a 

revisão de seus processos de trabalho para dar maior celeridade e eficácia à atividade de correição 

administrativa. 

 

As atividades de prevenção da ocorrência de ilícitos administrativos e de capacitação em matéria 

correicional são coordenadas pela Superintendência Central de Aperfeiçoamento Disciplinar e Apoio 

ao Reajustamento Funcional (SCAD). 

 

Neste ano, para o fomento da cultura da licitude aos servidores do Estado, foram proferidas cinco 

palestras, nas Superintendências Regionais de Ensino Metropolitana B, Divinópolis e Uberlândia, na 

Fundação Ezequiel Dias e no Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais.  

 

Realizou-se, também, o treinamento introdutório em matéria de correição administrativa, em 

parceria com a Superintendência Central de Coordenação de Comissões Disciplinares (SCOM), aos 70 

auditores recém ingressos na CGE por meio de concurso público; a revisão da cartilha de acúmulo de 

cargos, funções e empregos públicos, destinados aos servidores estaduais, em especial os das áreas 

da Educação e Saúde; e iniciados o periódico “Boletim da Correição”, destinado ao Sistema de 

Controle Interno e os estudos para a implementação do ensino à distância no âmbito da 

Subcontroladoria de Correição Administrativa.  

 

De todos os trabalhos, merecem destaque: o “Curso de Prevenção e Apuração de Ilícitos 

Administrativos”, ocorrido entre os dias 5 e 28 de agosto, com a participação de 150 servidores do 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e membros de comissões processantes das 

Superintendências Regionais de Ensino; e o projeto “Diálogo com a Correição”, com palestras 

proferidas por convidados de notório saber jurídico e administrativo aos agentes que trabalham com 
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correição administrativa. Em edições-piloto, as exposições trataram do “Controle do Processo 

Administrativo Disciplinar pelo Poder Judiciário” e da “Ética na Administração Pública” com grande 

sucesso, demandando a continuidade da iniciativa em 2014. 

 

A Superintendência Central de Coordenação de Comissões Disciplinares (SCOM) coordenou a 

instrução de mais de 300 sindicâncias administrativas e processos administrativo-disciplinares, além 

de ter enviado outros 150 processos para decisão das autoridades julgadoras. Como destaque, foi 

elaborada a metodologia de inspeção correicional, pioneira no país, no âmbito do Executivo Estadual, 

para reforçar a eficiência e a tecnicidade da atividade de correição exercida pelas unidades 

descentralizadas. 

Nas ações de apoio à atividade correicional, coordenadas pela Superintendência Central de 

Processos Disciplinares (SPAD), foi contabilizada a análise de mais de 400 expedientes preliminares, 

com a instauração de aproximadamente 250 sindicâncias e processos, além do arquivamento de 88. 

Na etapa final, após a decisão, foi realizada a verificação da efetividade das 203 decisões em matéria 

de correição administrativa, cobrindo 100% dos procedimentos decididos no ano de 2013. No 

atendimento aos demandantes internos e externos, além da prestação de informações sobre o 

andamento processual por meio presencial, virtual e telefônico, realizou-se a emissão de 2.785 

certidões sobre antecedentes processuais, demandadas por unidades de Recursos Humanos do 

Estado ou pelos servidores interessados. O expressivo aumento dessa demanda em relação a 2012 

(1.666 certidões) motivou um projeto de revisão da forma de registro e efetividade das decisões de 

correição nos sistemas internos e no Sistema de Administração de Pessoal (SISAP).  

 

II nn ff oo rr mm aa çç ãã oo   II nn ss tt ii tt uu cc ii oo nn aa ll   ee   TT rr aa nn ss pp aa rr êê nn cc ii aa   

 

A Subcontroladoria da Informação Institucional e da Transparência (SIT) tem por finalidade 

promover, no âmbito do Poder Executivo, o incremento da transparência pública, objetivando 

fomentar a participação da sociedade civil e a prevenção e combate à corrupção e à malversação dos 

recursos públicos. 

 

A transparência institucional e o controle social se inserem na terceira geração do novo modelo de 

gestão do Governo do Estado, cujo escopo para o período de 2011 a 2014 é a “Gestão para 

Cidadania”. Nesse cenário, objetivando trazer o cidadão para “dentro” do Governo, a SIT promoveu e 

executou, no exercício financeiro de 2013, várias ações que consolidaram ainda mais a política de 

Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção do Estado de Minas Gerais, conforme a seguir: 
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� Gerenciamento do Portal de Denúncias. Recebimento da denúncia, no sítio eletrônico da 

Controladoria-Geral do Estado por meio do formulário disponibilizado no link “Denúncias on-

line”. Encaminhamento da demanda do cidadão, de modo a prestar-lhe um atendimento 

satisfatório, com o envio de resposta adequada de forma tempestiva; 

� Desenvolvimento de Proposta de Decreto que “Dispõe sobre o procedimento a ser observado 

para gestão e indexação de informação classificada em qualquer dos três graus de sigilo, 

previstos no artigo 28 do Decreto n. 45.969, de 24 de maio de 2012”; 

� Criação de “Manual sobre a transparência da informação do terceiro setor”, com o intuito de 

orientar as entidades do Terceiro Setor sobre as obrigações criadas pela Lei de Acesso à 

Informação, Lei Federal n. 12.527, de 2011; 

� Implementação da Ação Intersetorial do Acordo de Resultados 2013: “Preparação para a 

classificação das informações sigilosas e para a proteção das informações pessoais”, com a 

finalidade de auxiliar e orientar os órgãos e entidades na elaboração de minuta de Resolução ou 

Portaria para tratar do acesso à informação sigilosa; 

� Palestras sobre Transparência, Controle Social e Prevenção e Combate à Corrupção; 

� Melhorias no Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais, que hoje alcança a marca de 

232.980 novos visitantes e 2.237.877 visualizações; 

� Atendimento às solicitações da Lei de Acesso à Informação; 

� Aperfeiçoamento do Indicador de Estágios de Transparência dos Sítios Governamentais, que 

busca avaliação dos órgãos públicos no tocante à qualidade das informações disponibilizadas nos 

sítios governamentais realizando a aplicação da avaliação em 63 sítios eletrônicos dos Órgãos e 

Entidades do Poder Executivo; 

� Fomento à transparência nos municípios mineiros; 

� A partir da participação no projeto de construção do Indicador de Transparência e Cidadania 

Fiscal, ampliaram-se as informações do contencioso fiscal e da gestão fazendária do Estado de 

Minas Gerais no Portal da Transparência, que passou a divulgá-las de forma sistematizada; e 

� Execução de ações de pesquisa e desenvolvimento de metodologias e tecnologias de auditoria, 

transparência e correição, consistentes na concepção da metodologia de Auditoria Baseada em 
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Riscos (ABR), cuja proposta constitui novo referencial de auditoria aplicável pelas unidades 

setoriais e seccionais de auditoria e pela própria Controladoria-Geral do Estado, componentes do 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo estadual. A ABR representa uma mudança de 

paradigma na execução dos trabalhos de auditoria por implicar a transição do modelo de 

auditoria por áreas para o modelo focado no risco corporativo. Concentrada em processos de 

maior criticidade e calcada em resultados, a metodologia de auditoria recém-desenvolvida 

possibilita a identificação, análise, avaliação e monitoramento do tratamento de riscos, que, de 

forma direta, expõem os negócios dos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual e 

dificultam o alcance dos objetivos organizacionais. 

 

 

  

CC OO NN CC LL UU SS ÃÃ OO   

 

A partir das análises, expressas no Relatório de Controle Interno, relativas aos instrumentos de 

planejamento da ação governamental, à execução física e orçamentária de Programas 

Governamentais, à gestão orçamentária, financeira, contábil, operacional e patrimonial, bem como 

ao cumprimento das exigências estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, dos 

limites de aplicação de recursos orçamentários definidos nas Constituições Federal e Estadual e do 

Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) [Processo nº 862943] celebrado entre o Chefe do Executivo 

e esta Corte de Contas, este Órgão de Controle Interno entende que as contas do Poder Executivo do 

Estado de Minas Gerais representaram corretamente a posição orçamentária, financeira e 

patrimonial, em 31 de dezembro de 2013, razão pela qual se manifesta favoravelmente a sua 

aprovação. 

 

Controladoria-Geral do Estado, em Belo Horizonte, em 1º de abril de 2014. 

 

 

 

PLÍNIO SALGADO 

Controlador-Geral do Estado 

 

 

 

 

 

/doq. 


