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PROCESSO N.: 872.207 

BALANÇO GERAL DO ESTADO 

EXERCÍCIO: 2011 

INTERESSADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS DR. ANTONIO AUGUSTO JUNHO 

ANASTASIA 

 

I - RELATÓRIO 

 Exmo. Sr. Dr. Conselheiro Presidente Wanderley Geraldo de Ávila, 

eminente Conselheiro Relator Exmo. Sr. Dr. Cláudio Terrão, Exmo. Sr. Dr. 

Conselheiro Revisor Eduardo Carone Costa, Exmos. Srs. Conselheiros e 

Auditores, Exmo. Sr. Dr. Procurador Geral do Ministério Público de 

Contas, Glaydson  Santo Soprani Massaria, Ilmo. Sr. Dr. Plínio Salgado, 

Controlador Geral do Estado, Ilma. Sra. Dra. Maria Conceição Barros de 

Rezende, Superintendente Central de Contadoria Geral do Estado, 

demais autoridades, caros servidores, Sras. e Srs. 

 

 Em cumprimento ao que estatui o art. 76, I, da Constituição 

Estadual de 1989, combinado com os artigos 3º, I, e 27, V, da Lei 

Orgânica desta Casa, Lei Complementar 102/08, é que emitimos parecer 

conclusivo acerca das contas do exercício de 2011, de responsabilidade 

do Excelentíssimo Sr. Governador  Dr. Antonio Augusto Junho Anastasia, 

que ora tramitam nesta casa, nos autos do processo n. 872.207. 

 

 Saliente-se que na sessão de 29/05/12 o Tribunal Pleno decidiu 

redefinir o Auditor responsável pela emissão do Parecer relativo às contas 

de 2011, tendo nos cabido a incumbência, a qual foi realizada de modo 

otimizado haja vista a inexistência de tempo suficiente para um espectro 
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mais abrangente de nossa análise. Em razão disso, abordaram-se tão 

somente os aspectos que julgamos mais relevantes para a formação do 

juízo por parte de suas Exas. os Conselheiros dessa Corte. 

 

 Parabenizamos o Conselheiro Relator Cláudio Terrão que, com o 

denodo que lhe é peculiar, tão bem conduziu os trabalhos de 

acompanhamento da execução orçamentária.  

 

 Conforme r. despacho de fls. 2.459, datado de 26/04/2012, o 

Exmo. Sr. Conselheiro Relator, com base nos princípios do contraditório e 

da ampla defesa, observado o disposto no § 2º do art. 233 c/c o inciso III 

do § 1º do art. 166 da norma regimental,  determinou a citação do 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais para 

apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, as alegações que entendesse 

pertinentes acerca dos fatos apontados no relatório técnico emitido pela 

Coordenadoria de Avaliação da Macrogestão Governamental – 

CAMGE/2011, cuja cópia deveria ser remetida junto com a citação. 

Em 29 de maio de 2012, por meio do Ofício GAB/CGE nº 

127/2012, subscrito pelo Exmo. Controlador-Geral do Estado, foi juntada 

aos autos a defesa, instruída pela documentação de fls. 2.465 a 2.565, 

acompanhada de uma mídia – CD, juntada à fls 2.566. 

Em seguida, os autos retornaram à unidade técnica para 

reexame dos argumentos bem como da documentação apresentados, 

tendo a CAMGE/2011 emitido o relatório conclusivo de fls. 2.568 a 2.673.   

Feito o sucinto relatório, passamos ao exame propriamente dito 

da matéria versada nos autos.  
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II - FUNDAMENTAÇÃO 

 

  O Balanço Geral do Estado de Minas Gerais foi encaminhado pelo 

Chefe do Executivo através do ofício OF.GAB.GOV. número 87/2012, 

apresentando sua prestação de contas assim discriminada: 

- Relatório Contábil elaborado pela Secretaria de Estado de 

Fazenda –SEF (piloto); 

- Administração Indireta – Fundos Estaduais e Execução 

Orçamentária das Empresas Estatais Dependentes (volume 

2); 

- Balanço Social – Demonstrativo de Execução dos Programas 

Sociais (volume 3); 

- Anexo do relatório de controle Interno (volume 4); 

- Sumário Executivo do Relatório de Controle Interno (volume 

5); 

- Relatório de Controle Interno elaborado pela Controladoria-

Geral do Estado (volume 6); 

- Balanço Orçamentário da Administração Direta (volume 7); 

- Balanço Orçamentário Consolidado – Autarquias e 

Fundações (volumes 8 e 9); 

 A Coordenadoria de Avaliação da Macrogestão 

Governamental – CAMGE/2011, considerando a documentação 

integrante do Balanço Geral do Estado – BGE, constante às fls. 01 a 

1.740, elaborou percuciente relatório técnico preliminar, incluso às fls. 

1.742 a 2.458, no qual estão destacados os aspectos relevantes da 
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prestação de contas, com a indicação de diversas recomendações, 

evidenciando os resultados alcançados ao longo do exercício em exame, 

avaliando o cumprimento dos limites constitucionais e legais 

estabelecidos e a observância das normas de finanças públicas voltadas 

para a execução de uma gestão responsável sob o aspecto fiscal e para o 

controle dos gastos públicos.  

 Buscou ainda evidenciar o cumprimento das metas fiscais 

estabelecidas, a evolução patrimonial do Estado, notadamente através do 

acompanhamento dos precatórios emitidos e da gestão da dívida ativa. 

   

 De acordo com os tópicos a seguir, mereceram relevo os aspectos 

neles apontados, os quais passaremos a expor enquanto fundamentos do 

parecer que ao final se oferece.  

1.  APONTAMENTOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES 

A formulação de recomendações e determinações visa, em 

última análise, uniformizar procedimentos e promover o ajuste de 

eventuais exceções detectadas na execução e no registro dos atos e 

fatos, buscando sua padronização e adequação às normas 

orçamentárias, financeiras, patrimoniais, operacionais e contábeis. 

Na sessão extraordinária realizada em 08/07/2011, relativa à 

apreciação do Balanço Geral do Estado do exercício de 2011, foram 

formuladas pelos Exmºs. Srs. Conselheiros desta Corte e aprovadas pelo 

Plenário as recomendações listadas adiante, extraídas do Processo nº 

841.956, tendo sido assim proclamado o resultado da votação pelo Exmº. 

Sr. Conselheiro Presidente Antônio Andrada, conforme Notas 

Taquigráficas juntadas aos autos referenciados: 

Fica, portanto, aprovado o voto do Relator, com as 

recomendações que indica, as observações dos demais 
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Conselheiros feitas aqui, decotada a ressalva, que fica 

transformada em recomendação. E, obviamente, já 

sinalizando para o Estado – entendo que esse deve ser um 

entendimento também unânime – que o tribunal passará a 

daqui em diante, a adotar uma postura diferenciada com 

relação aos gastos da saúde. (Grifamos) 

A seguir, passa-se ao exame das recomendações constantes 

do Parecer Prévio emitido por esta Corte, nos autos do processo acima 

epigrafado, referente ao exercício financeiro de 2010, frente aos fatos 

apontados no relatório da unidade técnica sobre o exercício em exame. 

O resultado do confronto entre o atendimento ou não das 

recomendações aprovadas por esta Corte no Parecer Prévio das Contas 

do exercício 2010 foi consolidado adiante, considerando as informações 

trazidas no relatório da CAMGE/2011, às fls. 1742 a 2457 e fls. 2568 a 

2673, dos presentes autos. 

Do confronto realizado, constata-se que, embora haja uma 

evolução quanto ao atendimento do que fora determinado por esta Corte, 

persistem pendentes recomendações formuladas no Parecer Prévio antes 

emitido, relativo à apreciação do Balanço Geral do Estado do exercício de 

2010, conforme se demonstra a seguir. 

1.1 Recomendações atendidas, parcialmente atendidas e 

não atendidas  

RECOMENDAÇÕES ATENDIDAS 

N.º RECOMENDAÇÕES FORMULADAS RESPOSTAS OBTIDAS 

1. Conjuntura Econômica: 

Observar a predominância da 

participação dos produtos básicos, 

com menor valor agregado em 

relação aos produtos industrializados, 

mostrando necessária a 

diversificação da carteira de 

Foi demonstrado, em síntese, que a 

preponderância de produtos primários não 

necessariamente significa uma 

deterioração dos termos de troca, já que o 

quadro é fruto de uma conjuntura 

internacional; outrossim, houve 

incremento de 9,25% no valor total 
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exportação visando o alcance de 

menor vulnerabilidade do Estado às 

condições econômicas externas 

(conforme voto do Conselheiro 

Relator Sebastião Helvécio, notas 

taquigráficas da sessão de 8/7/11); 

exportado referente a produtos intensivos 

em tecnologia de 2010 para 2011 

(conforme relatório da CAMGE/2011, fls. 

2614 a 2616). 

2. Dívida Pública: 

Realizar a manutenção dos esforços 

na gestão da Dívida Pública do 

Estado, objetivando reduzir seu 

montante, haja vista que em 2010 o 

superávit primário alcançado não foi 

suficiente para suplantar o serviço da 

dívida (conforme voto do Conselheiro 

Relator Sebastião Helvécio, notas 

taquigráficas da sessão de 8/7/11); 

O superávit primário de 2011 teve 

significativo crescimento em relação a 

2010, apesar disso não foi suficiente para 

cobrir as despesas com o serviço da 

dívida (amortização, juros e encargos).  

Não obstante, se faz necessário 

aperfeiçoar a composição estratégica do 

gasto, reduzindo as despesas correntes 

mais flexíveis (conforme relatório da 

CAMGE/2011, fls. 1869, 1874, 1875 e 

2106).  

3. Dívida Pública: 

Adotar medidas com fim de rever as 

condições do endividamento do 

Estado com a União e com a CEMIG 

(conforme voto do Conselheiro 

Relator Sebastião Helvécio, 

Conselheiro Wanderley Ávila e 

Conselheiro Eduardo Carone, notas 

taquigráficas da sessão de 8/7/11); 

 

O Governo mineiro obteve autorização da 

ALMG para a realização de operações de 

crédito com o BIRD, o Banco Credit 

Suisse AG e a Agência Francesa de 

Desenvolvimento – AFD, destinadas à 

reestruturação da Dívida (Lei n.º 

19.964/11). 

Em relação à dívida com a União, foi 

criada pela a ALEMG  uma comissão 

especial para estudar o assunto, e 

mobilizar lideranças políticas, em nível 

estadual e nacional, visando a 

renegociação da dívida, inclusive, com a 

proposta de modificação do indexador de 

correção monetária (conforme relatório da 

CAMGE/2011, fls. 2123). 

4. Compromissos do Governo com o 

cidadão: 

Revisar e atualizar o Plano Mineiro de 

O Governo promoveu por meio da Lei n.º 

20.008/12 a atualização do PMDI, 

revisando a estratégia de 
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Desenvolvimento Integrado - PMDI 

por ser um planejamento de longo 

prazo (conforme voto do Conselheiro 

Relator Sebastião Helvécio, notas 

taquigráficas da sessão de 8/7/11);  

desenvolvimento do Estado para os 

próximos 20 anos, adotando o modelo de 

gestão transversal, conceituado de Estado 

Aberto e em Rede, que incorpora como 

pilar a Gestão para Cidadania (conforme 

relatório da CAMGE/2011, fls. 1835). 

5. Compromissos do Governo com o 

cidadão: 

Aperfeiçoar a definição dos atributos 

das ações, assim como no 

dimensionamento das metas físicas e 

financeiras, buscando-se maior 

aproximação com a realidade e, por 

consequência, melhor qualidade e 

aderência da execução orçamentária 

com o planejamento governamental 

(conforme voto do Conselheiro 

Relator Sebastião Helvécio e 

Conselheiro Wanderley Ávila, notas 

taquigráficas da sessão de 8/7/11); 

Consta do relatório de controle interno 

que acompanhou o BGE 2011 a 

instituição do Índice de Desempenho do 

Planejamento – Dimensão Ação (IDP-A) 

de forma que a execução satisfatória das 

metas físicas e financeiras inscritas no 

plano constituísse elemento que 

viabilizasse premiar as unidades que 

apresentassem um planejamento 

consistente, ainda em 2011 (conforme 

relatório da CAMGE/2011, fls.1849). 

6. Função Educação – Execução 

Orçamentária: 

Priorizar as ações em busca da 

diminuição das históricas 

desigualdades regionais referente à 

aprendizagem e ao ensino no Estado, 

promovendo-se a equidade, levando-

se em consideração a complexidade 

da realidade educacional mineira e 

adotando-se medidas, nem sempre 

uniformes, que contribuam para a 

igualdade de oportunidades 

(conforme voto do Conselheiro 

Relator Sebastião Helvécio, notas 

taquigráficas da sessão de 8/7/11); 

A SEPLAG, por meio do Ofício Of. Sec. 

n.º 234/2012, apresentou dados sobre a 

distribuição dos recursos com educação 

per capita, demonstrando que as 

macrorregiões “Norte de Minas” e 

“Jequitinhonha/Mucuri” apresentaram o 

maior gasto per capita em 2011 (conforme 

relatório da CAMGE/2011, fls. 2591 a 

2593). 

7. Ações e Serviços Públicos de Saúde As despesas realizadas pelo governo 
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– apuração de índice – EC 29/00: 

Excluir do texto da LOA o cômputo de 

despesas com benefícios 

previdenciários a título de despesas 

com saúde em cumprimento ao 

disposto no art. 196, caput, da CR/88 

(conforme voto do Conselheiro 

Relator Sebastião Helvécio e 

Conselheiro Substituto Licurgo 

Mourão, notas taquigráficas da 

sessão de 8/7/11); 

como ASPS, por meio do Orçamento 

Fiscal, foram classificadas na função 10 – 

Saúde, excluídas as despesas relativas 

aos benefícios previdenciários – FUNFIP, 

que foram classificadas na função 9 – 

Assistência Social (conforme relatório da 

CAMGE/2011, fls. 2247). 

8. Balanço Patrimonial: 

Proceder ao registro contábil da baixa 

ocorrida no IPSEMG de bens e 

direitos de terceiros sob a 

responsabilidade do Estado, relativos 

a benefícios de pecúlio, seguro 

coletivo e seguro cônjuge aos 

servidores e seus dependentes, 

conforme verificado nas Contas do 

Sistema de Compensação, visando à 

incorporação desses direitos ao 

patrimônio do Fundo de Assistência 

ao Pecúlio dos Servidores Públicos 

do Estado de MG-FUNAPEC, até que 

seja concluído o efetivo valor dos 

capitais segurados decorrentes do 

levantamento cadastral previsto no 

Decreto 45.514/2010 e na Lei 

18.682/2009 (conforme voto do 

Conselheiro Relator Sebastião 

Helvécio, notas taquigráficas da 

sessão de 8/7/11); 

Conforme se apura dos autos, foi 

promovido o registro no sistema de 

compensação, como também nas contas 

de reservas técnicas atuarial e de 

contingência, com a criação da conta 

Inscrição de Pecúlio no grupo de 

Compensações Passivas (conforme 

relatório da CAMGE/2011, fls. 2384). 

 

9. Dívida Ativa: 

Indicar (AGE) os devidos 

detalhamentos dos dispositivos legais 

Atendida, (conforme relatório da 

CAMGE/2011, fls. 2189 e 2190). 
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relativos aos valores baixados – 

como desonerações, quitações 

especiais e outras movimentações, 

uma vez que sua ausência prejudica 

a análise sobre o reflexo da gestão 

pública nessa rubrica (conforme voto 

do Conselheiro Relator Sebastião 

Helvécio, notas taquigráficas da 

sessão de 8/7/11); 

10. Dívida Ativa: 

Empreender esforços na cobrança da 

dívida ativa, tendo em vista que a 

efetiva arrecadação dos tributos de 

competência do Estado constitui 

requisito essencial da 

responsabilidade na gestão fiscal, 

conforme dispõe o art. 11 da LRF, e 

em razão da trajetória ascendente do 

saldo da dívida, uma vez que, em 

torno de 93,86% do saldo, 

contabilizado a longo prazo, poderá 

não ser recebido (conforme voto do 

Conselheiro Relator Sebastião 

Helvécio, notas taquigráficas da 

sessão de 8/7/11); 

A SEF e a AGE estão adotando medidas 

conjuntas, tais como a criação do grupo 

de trabalho para o aprofundamento e 

estudo do assunto; empreendimento de 

esforços no PPE-II, que contribuiu para a 

redução do saldo da dívida em 2011;  

criação da Comissão da Dívida Ativa pela 

AGE encarregada de analisar os pedidos 

de parcelamento e a edição da Lei n.º 

19.971 que autoriza que sejam levados ao 

protesto as CDAs (conforme relatório da 

CAMGE/2011, fls. 2183). 

 

 

RECOMENDAÇÕES ATENDIDAS PARCIALMENTE 

N.º RECOMENDAÇÕES FORMULADAS RESPOSTAS OBTIDAS 

1. Compromissos do Governo com o 

cidadão: 

Identificar no PPAG todas as emendas 

parlamentares da Comissão de 

Participação Popular (CPP), assim 

como as alterações em Programas e 

Ações, de modo a conferir maior 

transparência ao processo de revisão 

Foi criado o Identificador de Procedência 

e Uso (IPU) n.º 4 – Recursos Recebidos 

para Atendimento de Demandas de 

Participação Cidadã (relatório CGE) 

atendendo, assim, a determinação de 

identificar no PPAG as emendas 

parlamentares da CPP. Entretanto, 

quanto à identificação das alterações em 
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do plano (conforme voto do 

Conselheiro Relator Sebastião 

Helvécio, notas taquigráficas da 

sessão de 8/7/11); 

programas e ações já existentes no 

plano, a SEPLAG se manifestou no 

sentido de que esta medida tornaria o 

documento confuso e extenso em razão 

das inúmeras alterações empreendidas 

nas metas físicas e financeiras, assim 

como nos demais atributos de 

indicadores e ações (conforme relatório 

da CAMGE/2011, fls. 1844). 

2. Compromissos do Governo com o 

cidadão: 

Institucionalizar, por meio da LDO, 

demonstrativo específico que permitirá 

o acompanhamento bimestral do 

desempenho dos programas sociais; e 

incluir nesse demonstrativo, as 

medidas corretivas, visando promover 

maior transparência e controle social 

das políticas sociais (conforme voto do 

Conselheiro Relator Sebastião 

Helvécio, notas taquigráficas da 

sessão de 8/7/11); 

 

A LDO 2012 (Lei n.º 19.573/11) 

institucionalizou o demonstrativo 

específico a compor o Relatório 

Institucional de monitoramento dos 

Programas Sociais, cuja medida foi 

ratificada na Lei n.º 20.024/12 que 

instituiu o PPAG 2012-2015, entretanto, a 

SEPLAG não procedeu à inclusão das 

medidas corretivas de que trata o § 1º, 

art. 8º, da Lei n.º 15.011/04 no 

demonstrativo, em razões de dificuldades 

técnicas, conforme se manifestou por 

meio do relatório de controle interno da 

CGE que acompanhou o BGE/2011 

(conforme relatório da CAMGE/2011, fls. 

1841 e 1848). 

3. Apuração da Receita Base de Cálculo 

e dos Índices de Aplicação no Ensino: 

Tomar providências para que nos 

exercícios seguintes seja observado o 

disposto na LDBEN e na IN/TCEMG 

n.º 13/08 no cômputo do percentual 

mínimo constitucional na manutenção 

e desenvolvimento do ensino, não 

devendo ser incluídas as despesas 

com: funções Cultura e Desporto e 

Lazer; publicação dos atos do setor de 

O Estado não computou as despesas 

com publicações do setor de educação 

na Imprensa Oficial do Estado e gastos 

com as funções Cultura e Desporto e 

Lazer para fins de apuração do 

percentual mínimo constitucional. 

Entretanto, computou as despesas com 

Restos a Pagar não Processados, 

provenientes do cancelamento de Restos 

a Pagar no exercício de 2010 e a perda 

com FUNDEB. (conforme relatório da 
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educação na imprensa oficial; Restos 

a Pagar não Processados, 

provenientes do cancelamento de 

Restos a Pagar em 2010 e a perda 

com FUNDEB (conforme voto do 

Conselheiro Relator Sebastião 

Helvécio, notas taquigráficas da 

sessão de 8/7/11); 

CAMGE/2011, fls. 2225 a 2227). 

 

4. Previdência Social do Servidor 

Público: 

Adotar (IPSM) medidas corretivas em 

relação à contabilização das 

contribuições previdenciárias e 

assistenciais, que deve ser feita em 

separado e à transferência de 

recursos entre as referidas contas, 

que é vedada, conforme prevê o § 1º 

do art. 14 da Portaria MPS n.º 402/08 

(conforme voto do Conselheiro Relator 

Sebastião Helvécio, notas 

taquigráficas da sessão de 8/7/11); 

Segundo o relatório da avaliação atuarial, 

houve a segregação do custeio dos 

planos, havendo, pois, a previsão em 

planificação contábil da separação das 

receitas e despesas segundo os 

benefícios previdenciários e 

assistenciais. 

Contudo, não ficou demonstrada a 

vedação de transferência de recursos 

entre contas previdenciárias e 

assistenciais (conforme relatório da 

CAMGE/2011, fls. 2328). 

5. Parcerias do Estado com o Terceiro 

Setor: 

Compartilhar os resultados das 

apurações realizadas pelo controle 

interno do Poder Executivo com o 

órgão constitucional de controle 

externo e promover ações articuladas 

entre o controle interno e o externo, 

nos termos do art. 74 da CR/88, art. 

81, inciso IV e parágrafo único da 

CE/89, considerando que o Governo 

pretende aumentar a presença do 

Terceiro Setor na prestação de 

serviços (conforme voto do 

Conselheiro Substituto Licurgo 

Controle Interno da CGE, por meio do 

relatório que acompanhou o BGE/2011, 

informou as atividades realizadas na 

avaliação dos mecanismos de controle 

dos contratos de gestão, tendo enviado, 

ainda, cópia dos relatórios de avaliação 

de efetividade e de auditoria nas OSCIPs 

para este Tribunal mediante o Ofício 

GAB/CGE n.º 26, de 13/3/12. 

Não ficou demonstrada, entretanto, a 

tentativa de promover ações articuladas 

do controle interno do Poder Executivo 

com este Tribunal em relação a sua 

parceria com o Terceiro Setor (conforme 

relatório da CAMGE/2011, fls. 1890). 
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Mourão, notas taquigráficas da sessão 

de 8/7/11); 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES NÃO ATENDIDAS 

N.º RECOMENDAÇÕES FORMULADAS RESPOSTAS OBTIDAS 

1.  Ações e Serviços Públicos de Saúde 

– ASPS – apuração de índice – EC 

29/00: 

Regularizar o cômputo dos gastos 

com saúde executados pela PMMG, 

IPSEMG, IPSM e pela COPASA – a 

título de saneamento básico urbano – 

para fins do limite estabelecido no art. 

77, II, do ADCT/CR/88, acrescido pela 

EC 29/00. E apresentar, no prazo de 

90 dias, contados do recebimento do 

parecer prévio, o Plano de Ação 

contemplando as medidas corretivas 

a serem adotadas pelo Governo por 

meio das Unidades Executoras das 

ações de Saúde, bem como enviar ao 

Tribunal a comprovação da 

consolidação das medidas constantes 

do Plano de Ação no PPAG-2012-

2016 (conforme voto do Conselheiro 

Relator Sebastião Helvécio, notas 

taquigráficas da sessão de 8/7/11); 

 

 

Conforme demonstra os dados 

apresentados, foram incluídas no 

cômputo das aplicações em ASPS as 

despesas executadas pela PMMG, 

IPSEMG e IPSM e pela COPASA. 

Não consta Plano de Ação contemplando 

as medidas corretivas recomendadas, e 

nem ficou demonstrado nos autos a sua 

elaboração (conforme relatório da 

CAMGE/2011, fls. 2240 a 2242). 

 

2. Inscrições de Despesas com ASPS 

em Restos a Pagar Não processados: 

Reavaliar a gestão financeira dos 

recursos envolvidos nas ASPS, uma 

vez que o procedimento de inscrição 

de despesas em restos a pagar não 

processados e o seu posterior 

Em 2011, o Estado apresentou 

insuficiência financeira do Executivo como 

um todo, não havendo que se falar em 

disponibilidade financeira vinculada à 

saúde, tendo em vista que não há sistema 

de informação que permita destacar a 

disponibilidade da saúde em separado. 
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cancelamento provocam impacto no 

montante de recursos destinados à 

saúde (conforme voto do Conselheiro 

Relator Sebastião Helvécio, notas 

taquigráficas da sessão de 8/7/11); 

Assim, muito embora o Poder Executivo 

tenha evidenciado suficiência financeira 

no valor de R$ 785,932 milhões, antes 

das inscrições dos RPNP, tal suficiência 

financeira foi suplantada em razão das 

inscrições em RPNP no valor de R$ 1,361 

bilhões, o que resultou em uma 

insuficiência geral de R$ 575,073 milhões 

(conforme relatório da CAMGE/2011, fls. 

2239). 

3. Segurança Pública – Defesa Social: 

Adotar medidas no sentido de 

incrementar os investimentos públicos 

em infraestrutura e compra de 

equipamentos na área de Segurança 

Pública – Defesa Social (conforme 

voto do Conselheiro Relator 

Sebastião Helvécio, notas 

taquigráficas da sessão de 8/7/11); 

Verificou-se que houve uma queda nas 

despesas de Capital no período de 

2008/2011, uma vez que representaram, 

respectivamente, 8,25%, 3,46%, 1,43% e 

0,93% da despesa orçamentária com 

Segurança Pública (conforme relatório da 

CAMGE/2011, fls. 2005). 

 

4. Inovação, Tecnologia e Qualidade: 

Observar a forma do repasse definida 

constitucionalmente tendo em vista a 

persistência, nos exercícios 

anteriores, do desequilíbrio na 

periodicidade dos repasses 

financeiros à FAPEMIG, que deve 

ocorrer em parcelas mensais 

equivalentes a um doze avos do 

orçamento para o exercício, o que 

dificulta a efetiva gestão e 

operacionalização das ações que 

envolvem o amparo e fomento à 

pesquisa, em desacordo com o art. 

212 da CE/89; implementar 

(FAPEMIG) melhorias efetivas na 

gestão dos recursos financeiros, 

Não foi observada a forma de repasse 

definida no art. 212, da CR/88, em face 

da ausência de repasse nos meses de 

janeiro, outubro e novembro e da 

existência de repasse de valor expressivo 

efetuado no mês de dezembro. 

A FAPEMIG não demonstrou melhorias 

na aplicação dos seus recursos, tendo em 

vista o alto valor no saldo das contas 

contábeis do Disponível, bem como não 

ficou demonstrada a reavaliação na 

gestão da instituição (conforme relatório 

da CAMGE/2011, fls. 2255, 2256 e 2259). 

  

 

 

 



 
            TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2011 23 

 

1.2 T

C

E

M

G 

   

FLS. ------

_____

_____

_____

_ 

     _____ 

 

 

visando ao aprimoramento de suas 

atribuições institucionais e reavaliar a 

gestão, de modo a dar efetivo 

cumprimento à sua missão de induzir 

e fomentar a pesquisa e a inovação 

científica e tecnológica (conforme 

voto do Conselheiro Relator 

Sebastião Helvécio, notas 

taquigráficas da sessão de 8/7/11); 

 

 

5. Orçamento Fiscal e Créditos 

Adicionais: 

Definir (Poder Executivo), ao elaborar 

o Projeto de Orçamento Fiscal, um 

percentual total de suplementação 

que comporte todos os gastos, 

inclusive os de pessoal; e observar 

(Poder Legislativo), quando da 

aprovação da LOA, a vedação 

imposta no art. 167, inciso VII, da 

CR/88, que trata dos créditos com 

dotação ilimitada (conforme voto do 

Conselheiro Relator Sebastião 

Helvécio, notas taquigráficas da 

sessão de 8/7/11); 

A LOA e a Lei n.º 19.720/11 não 

estipularam limite para atender todos os 

gastos, entre eles o de pessoal (conforme 

relatório da CAMGE/2011, fls. 2156 e 

2157). 

 

6. Audiências Públicas: 

Fixar na LDO o percentual não inferior 

a 1,00% calculado sobre a receita 

orçamentária corrente ordinária do 

Estado, destinado ao atendimento 

das propostas priorizadas nas 

audiências públicas regionais por 

constituir-se em limite para os gastos 

com publicidade, conforme o § 2º do 

art. 158 da CE/89 e o disposto no § 5º 

do art. 155 da CE/89 e rediscutir o 

assunto na esfera do Poder 

No texto da LDO não consta a fixação do 

percentual de 1,00% calculado sobre a 

receita orçamentária corrente ordinária do 

Estado, destinado ao atendimento das 

propostas priorizadas nas audiências 

públicas regionais. 

No Relatório de Controle Interno – volume 

6, anexado, consta que a SEPLAG tem 

discutido internamente uma proposta de 

alteração do texto constitucional que 

esteja de acordo com os interesses do 

Poder legislativo, tendo em vista a não 
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Legislativo (conforme voto do 

Conselheiro Relator Sebastião 

Helvécio, notas taquigráficas da 

sessão de 8/7/11); 

realização das audiências públicas 

(conforme relatório da CAMGE/2011, fls. 

2126 e 2127). 

7. Sistema de Custos: 

Fixar normas relativas ao controle de 

custos, as quais permitam a avaliação 

dos resultados dos programas e o 

acompanhamento da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial 

(conforme voto do Conselheiro 

Relator Sebastião Helvécio, notas 

taquigráficas da sessão de 8/7/11); 

Não há diretrizes específicas nas LDOs  

para o controle de custos. 

Em justificativa, a CGE  afirma que a STN 

estabeleceu novo prazo para 

implementação do sistema de custos para 

2014, cujas diretrizes contábeis ainda não 

foram emanadas (Portaria n.º 828/2011), 

(conforme relatório da CAMGE/2011, fls. 

2127 e 2128). 

8. Orçamento de Investimento das 

Empresas Controladas pelo Estado: 

Alinhar (CEMIG Holding) os 

dispositivos constantes do orçamento 

de investimento à legislação 

pertinente em exercícios futuros, uma 

vez que a referida empresa 

controlada pelo Estado apresentou 

execução maior de R$ 702,017 

milhões que a previsão, na conta 

“Aporte de capital – CEMIG”, 

excedendo em 62,4% a autorização 

legislativa (conforme voto do 

Conselheiro Relator Sebastião 

Helvécio, notas taquigráficas da 

sessão de 8/7/11); 

Verificou-se que a CEMIG Holding não 

observou a legislação pertinente para a 

execução do orçamento de investimento, 

apresentando uma execução maior que a 

previsão em R$ 38,342 milhões 

(Programa 253 – Aporte de Capital, 

projeto de atividade 6013 – Aporte de 

Capital – Participações Societárias, da 

CEMIG Holding), excedendo, portanto, 

em 76,68% a autorização legislativa 

(conforme relatório da CAMGE/2011, fls. 

2162). 

9. Renúncia de Receitas: 

Proceder aos registros contábil, 

orçamentário e patrimonial dos 

recursos que não ingressaram nos 

cofres públicos por motivo de 

renúncia, possibilitando o 

acompanhamento da política tributária 

As renúncias de receita não foram 

espelhadas contabilmente no SIAFI, não 

se verificando, pois, o seu lançamento 

nos demonstrativos contábeis (conforme 

relatório da CAMGE/2011, fls. 2198 e 

2203). 
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do Estado frente à arrecadação e 

alocação desses recursos, conforme 

exigência do Manual de 

Procedimentos Contábeis 

Orçamentários, Portaria Conjunta 

STN/SOF n.º 2, de 6/8/09 (conforme 

voto do Conselheiro Relator 

Sebastião Helvécio, notas 

taquigráficas da sessão de 8/7/11); 

10. Aplicações – Despesas: 

Observar o crescimento expressivo 

das Outras Despesas Correntes, 

correspondente a 17,35% em relação 

ao exercício anterior, sob pena do 

comprometimento dos investimentos 

públicos, tão carentes em nosso 

Estado, sendo que foram executados 

R$ 17,081 bilhões – sendo 24,8% 

com gastos em Serviços 

Terceirizados, os quais englobam as 

rubricas Locação de Mão de Obra; 

Outros Serviços de Terceiros – PF e 

PJ; e Consultoria (conforme voto do 

Conselheiro Relator Sebastião 

Helvécio, notas taquigráficas da 

sessão de 8/7/11); 

Foi verificado o crescimento nos 

dispêndios com os “Serviços 

Terceirizados”, havendo o acréscimo de 

23,68% de 2008 em relação a 2007, 

15,08% de 2010 em relação a 2009 e de 

8,08% de 2011 em relação a 2010, todos 

acima da inflação (conforme relatório da 

CAMGE/2011, fls. 2217). 

 

11. Previdência Social do Servidor 

Público: 

Cumprir as disposições do § 5º, inciso 

III, do art. 165 e do § 1º do art. 195 da 

CR/88, uma vez que, a exemplo de 

exercícios anteriores, não foi 

elaborado o Orçamento da 

Seguridade Social, peça integrante 

dos orçamentos previstos 

constitucionalmente (conforme voto 

Não foi elaborado o Orçamento da 

Seguridade Social em conformidade com 

a previsão constitucional, sendo que as 

ações dos gastos e fontes de 

financiamentos pertinentes à previdência 

encontram-se detalhadas no orçamento 

fiscal (conforme relatório da 

CAMGE/2011, fls. 2310 e 2320). 
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do Conselheiro Relator Sebastião 

Helvécio, notas taquigráficas da 

sessão de 8/7/11); 

12. Previdência Social do Servidor 

Público: 

Adequar (IPSM) as alíquotas das 

contribuições realizadas, no importe 

atual de 8% para os servidores e de 

20% para o ente público ao disposto 

no art. 2º da Lei n.º 9.717/98, com 

redação dada pela Lei n.º 

10.817/2004, e com o art. 3º, inciso I, 

da Portaria MPS n.º 402/08, que 

estabelecem que o ente público não 

poderá participar com alíquota inferior 

à do servidor ativo, nem superior ao 

dobro desta (conforme voto do 

Conselheiro Relator Sebastião 

Helvécio, notas taquigráficas da 

sessão de 8/7/11); 

Não houve a adequação das alíquotas 

das contribuições realizadas pelo IPSM. 

Ressalta-se, entretanto, que a unidade 

técnica apresentou o entendimento de 

que a alíquota de 20% para o Estado é 

adequada, tendo em vista que há uma  

contribuição do servidor militar ativo de 

3,5% para o IPSEMG além dos 8% para o 

IPSM, totalizando 11,5% (conforme 

relatório da CAMGE/2011, fls. 2328). 

 

13. Despesas com publicidade: 

Definir (Poderes Executivo e 

Legislativo) limites para as despesas 

com publicidade, tendo em vista a 

ausência da realização das 

audiências públicas regionais, em 

atendimento ao art. 37, § 1º, da 

CR/88 e art. 158, § 2º, da CE/89 

(conforme voto do Conselheiro 

Relator Sebastião Helvécio, notas 

taquigráficas da sessão de 8/7/11); 

As audiências não estão sendo realizadas 

pela ALEMG.  Consequentemente, os 

gastos com a publicidade ficam sem 

parâmetro para observar limite máximo 

(conforme relatório da CAMGE/2011, fls. 

2274). 

 

 

 

 

14. Restos a pagar: 

Proceder aos ajustes dos registros 

em restos a pagar, conforme as 

normas de direito financeiro, uma vez 

que o Governo Estadual vem 

No exercício de 2011, o saldo dos RPP 

apresentou um acréscimo de 37,14% e os 

registros em RPNP aumentaram 14,30%, 

elevando em 27,24% o saldo total dos 

Restos a Pagar em relação ao exercício 



 
            TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2011 27 

 

1.2 T

C

E

M

G 

   

FLS. ------

_____

_____

_____

_ 

     _____ 

 

 

mantendo registros em restos a 

pagar, desde o exercício de 1996, 

para os restos processados e, desde 

2000, para os não processados 

(conforme voto do Conselheiro 

Relator Sebastião Helvécio, notas 

taquigráficas da sessão de 8/7/11); 

de 2010 (conforme relatório da 

CAMGE/2011, fls. 2300). 

 

 

15. Balanço Patrimonial: 

Empreender esforços pela reversão 

dos direitos referentes ao saldo da 

conta Diversos Responsáveis 

Apurados, no montante de R$ 71,736 

milhões, pendentes de regularização, 

ao patrimônio estadual (conforme 

voto do Conselheiro Relator 

Sebastião Helvécio, notas 

taquigráficas da sessão de 8/7/11); 

Verificou-se a existência de valores 

registrados em Diversos Responsáveis 

Apurados desde 1982, pendentes de 

regularização, não havendo êxito total nos 

ressarcimentos aos cofres públicos. E 

conforme esclarecimento prestado pela 

SCCG/SEF, os Órgãos e Entidades do 

Estado estão aguardando julgamento dos 

processos por este Tribunal (conforme 

relatório da CAMGE/2011, fls. 2368). 

 

RECOMENDAÇÕES NÃO VERIFICADAS 

Nº. RECOMENDAÇÕES FORMULADAS JUSTIFICATIVAS 

1. Compromissos do Governo com o cidadão: 

Melhorar a gestão do orçamento referente à 

execução física e orçamentária, uma vez que 

o Índice de Aproveitamento Orçamentário 

(IAO) indicou baixo aproveitamento em 

determinadas áreas, quando os projetos 

foram considerados de forma individualizada 

(conforme voto do Conselheiro Relator 

Sebastião Helvécio, notas taquigráficas da 

sessão de 8/7/11); 

O IAO não foi aplicado nas Contas 

Governamentais de 2011, uma vez 

que o Tribunal de Contas verificou 

a necessidade de se fazer uma 

revisão metodológica no índice, 

tendo sido demandados estudos 

estatísticos, acobertados pelo 

contrato com a Fundação Dom 

Cabral, estando os resultados em 

fase de análise e validação pela 

equipe técnica, com perspectiva de 

aplicação no ano de 2012 

(conforme relatório da 

CAMGE/2011, fls. 1847 e 1848). 

2. Previdência Social do Servidor Público: 

Monitorar (IPLEMG) as contribuições frente 

Para análise da situação financeira 

e atuarial, o IPLEMG encaminhou 
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ao pagamento dos benefícios, visando à 

manutenção do equilíbrio atuarial, uma vez 

que os benefícios concedidos pelo IPLEMG 

estão sendo liquidados com reserva 

constituída para tais obrigações (conforme 

voto do Conselheiro Relator Sebastião 

Helvécio, notas taquigráficas da sessão de 

8/7/11); 

parecer atuarial, em duas folhas, 

alegando insubordinação da 

entidade à Lei n.º 9717/98 e 

apresentando “Projeção Atuarial 

dos Compromissos Já Assumidos” 

pelos próximos 50 anos. 

Entretanto, pelo fato de não terem 

apresentado a composição do 

conjunto de segurados, as 

premissas atuariais, os regimes 

financeiros e o método atuarial de 

capitalização, fatores 

determinantes para apuração dos 

resultados dos compromissos 

futuros, a unidade técnica 

considerou prejudicada qualquer 

manifestação sobre o plano 

(conforme relatório da 

CAMGE/2011, fls. 2322 e 2329). 

1.2 Representação Gráfica do Grau de Atendimento (2007 

a 2010) 

Para monitoramento no exercício de 2011, foram formuladas 

32 (trinta e duas) recomendações relativas aos achados de auditoria do 

exercício de 2010, as quais abrangem aspectos da gestão contábil, 

orçamentária, financeira e patrimonial do Estado de Minas Gerais. 

Desse total, conforme as informações trazidas pelo relatório da 

CAMGE/2011, verificou-se que 10 (dez) recomendações foram atendidas 

totalmente e 5 (cinco) foram atendidas parcialmente, em razão de se 

referirem a medidas pendentes de implementação ou que foram, de modo 

não completo, levadas à execução. 
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Assim, persistem 15 (quinze) recomendações não atendidas e 

02 (duas) não verificadas por este Tribunal. Não obstante restarem 

pendentes de atendimento 15 (quinze) recomendações no exercício de 

2011, observa-se um número expressivo de recomendações deste 

Tribunal nos exercícios de 2006 a 2011 não atendidas, conforme se 

verifica nos gráficos a seguir: 

GRÁFICO 1:  Grau de Atendimento das Recomendações no período de 2006 a 2011 
 FONTE: Relatório Anual das Contas do Governador – Exercício 2010, p. 1.936, com 
adaptações quanto ao exercício de 2011. 

GRÁFICO 2: Recomendações Atendidas e Não Atendidas 

 FONTE: Relatório Anual das Contas do Governador – Exercício 2010, p. 1.936, com 
adaptações quanto ao exercício de 2011. 

Pelos gráficos acima apresentados, nota-se que em 2011, 

houve um aumento de 11,9% no atendimento das recomendações feitas 

por esta Corte, quando comparadas com as recomendações de 2006, e 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
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de 2,63% quando comparado com as recomendações de 2010, Houve, 

porém, uma diminuição de 2,83% em relação às recomendações de 2009 

para o exercício de 2008, Observando-se, ainda, que o número de 

recomendações não atendidas ainda permanece expressivo. 

Pelo exposto, conclui-se que esta Corte deve acompanhar o 

cumprimento das recomendações e determinações exaradas pelo 

Tribunal Pleno quando da emissão do Parecer Prévio, devendo ser 

renovadas as determinações e recomendações não atendidas ou 

parcialmente atendidas, observado o Termo de Ajustamento de Gestão 

(Processo n.º 862943) formalizado entre o Governo do Estado e este 

Tribunal, no dia 25 de abril de 2012, relativo ao cômputo dos recursos 

aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e 

serviços públicos da saúde. 

2. ANÁLISE ECONÔMICA 

 A conjuntura econômica de 2011, que fortemente influencia o 

desempenho das Contas Governamentais, continua impactada pela crise 

econômica mundial iniciada no final de 2008. Nesse sentido, as inflexões 

do impacto da crise econômica mundial nas finanças públicas ainda estão 

sendo absorvidas e atingindo, indistintamente, a gestão fiscal de países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, conforme afirmamos: 

 

Sabemos que a economia mundial sofreu fortes turbulências ao 
final do ano de 2008 e ao longo de todo o ano de 2009, cujas 
conseqüências ainda estão sendo absorvidas e monitoradas 
por todos os países, uns e outros com melhores ou piores 
resultados, a depender de sua situação fiscal imediatamente 
anterior à deflagração da crise. 
[...]. 
As manifestações econômicas impactam as interpretações 
jurídicas posto que, como ciência social que é, o Direito há de 
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ser compreendido de modo condizente com a realidade social 
em que se insere e sua evolução [...].

1
 

 

2.1 Conjuntura Econômica Nacional 

Em virtude do fraco desempenho da economia durante o ano 

de 2009, quando houve uma retração do PIB da ordem de 0,3%, o 

Governo Federal, no exercício de 2010, adotou várias medidas para 

estimular a atividade econômica mediante o aumento do consumo interno. 

Assim, a taxa de crescimento do PIB brasileiro em 2010 foi a maior dos 

últimos 24 anos, atingindo 7,5%.2 

Esse crescimento recrudesceu a inflação e o Governo reagiu 

com restrições ao crédito e ao consumo, elevação das taxas de juros e 

contingenciamento dos gastos públicos. Essas medidas, somadas com o 

agravamento da crise na zona do Euro e a dificuldade dos EUA de 

retomarem sua trajetória de prosperidade, refletiram no desempenho do 

PIB de 2011, que teve crescimento de apenas em 2,7%, índice inferior ao 

projetado pelo governo federal, que foi de 5%, e pelo mercado, que previa 

4,5%. 

Em virtude de medidas para o controle da inflação, o PIB 

brasileiro em 2011 cresceu abaixo da média mundial, que foi de 3,8%; da 

média da América Latina que foi 4,6%, e da média dos países em 

desenvolvimento, de 6,2%. Superou apenas o aumento do PIB das 

economias ricas, que, em razão da crise da zona do Euro e da 

incapacidade dos Estados Unidos retomarem o crescimento, foi de 1,6%. 

                                            
1
 MOURÃO, Licurgo. Dez anos de gestão fiscal responsável: Experiências para a 

efetividade do controle governamental como instrumento de responsabilidade fiscal. In: 
CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de (Coord). Lei de Responsabilidade Fiscal: Ensaios 
em Comemoração aos 10 anos da Lei Complementar nº 101/00. Belo Horizonte: Fórum, 
2010. p. 268 e 273. 
2 Fundação Getúlio Vargas. Centro de Contas Nacionais . IBGE. 
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GRÁFICO: Economia Mundial 2011 de nossa lavra. 

FONTE: Tabela 4 – Relatório da CAMGE/2011, fls. 1756 - Banco Central do Brasil, World Economic Outlook 
Database, FMI. 

Em Minas Gerais, no ano de 2011, o setor que mais sobressaiu 

foi a agricultura, que teve uma safra recorde de 159,9 milhões de 

toneladas, o que gerou um crescimento de 3,9%. A atividade de serviços 

cresceu 2,7%, com ênfase para os serviços de informação (4,9%) e o 

comércio (3,4%). 

A política de controle na inflação e restrição de crédito também 

refletiu no consumo das famílias, que teve o menor avanço desde 2004, 

apresentando um aumento de 4,1% em relação a 2010. 

Já a Despesa do Consumo da Administração Pública elevou-se 

1,9% e a Formação Bruta de Capital Fixo3 cresceu 4,7%. O setor público 

consolidado apresentou superávit primário de R$ 128,7 bilhões, o que 

representa 3,11% do PIB, 0,41 pontos percentuais (p.p.) maior do que o 

resultado de 2010, cumprindo a meta de superávit primário definida para 

2011, sem utilizar o mecanismo previsto na Lei de Diretrizes 

                                            

3 Formação Bruta de Capital fixo é a medida estatística do investimento físico da economia. Indica o crescimento da 

sua riqueza real determinada pelo estoque de capital fixo. 

Crescimento da Economia Mundial 2011 - Em % PIB 

Total Mundial

Econ. Avançadas

Países em Desenvol.

América Latina

Brasil
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Orçamentárias da União de deduzir da meta os gastos com investimentos 

referentes ao Programa de Aceleração do Crescimento.  

Não obstante, os recursos não foram capazes de cobrir a 

despesa com juros nominais. A maior variação do Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA e a taxa Selic acumulada em níveis mais 

elevados contribuíram para aumentar a despesa com os juros, que foi de 

R$ 236,7 bilhões (5,72% do PIB). O resultado nominal4 registrou um 

déficit de R$ 108 bilhões, correspondendo a 2,61% do PIB. 

Como consequência, segundo o relatório técnico da 

CAMGE/2011, à fl. 1756, a Dívida Líquida do Setor Público – DLSP – 

alcançou o montante de R$ 1,508 trilhão (36,5% do PIB). Ademais, o 

elevado valor dos juros nominais apropriados foi responsável por 

aumentar a relação em 5,7 p.p. do PIB. Isso ocorreu mesmo com um 

aumento da carga tributária de 1,43 p.p., que alcançou 36,47% do PIB. 

Em termos nominais, o aumento foi de 17,1% em relação a 2010, 

chegando a R$ 1,51 trilhão, segundo o Instituto Brasileiro de 

Planejamento Tributário – IBPT. Nos últimos 10 anos esse crescimento 

totalizou 6,47 p.p. 

Em abril de 2010, foram adotadas medidas macroprudenciais, 

além da remoção de incentivos fiscais e de mudança de postura na 

política monetária objetivando o crescimento da economia em 2011, 

visando a atingir uma taxa mais próxima do PIB potencial, o que é mais 

condizente com o equilíbrio em longo prazo; no entanto, o que ocorreu foi 

uma desaceleração maior do que a prevista pelas instituições. Em virtude 

da defasagem entre a implantação da política monetária e seus efeitos na 

economia, essas medidas macroprudenciais surtiram efeito somente em 

2011, contribuindo para o esfriamento da atividade econômica. 

                                            

4 Resultado nominal corresponde às receitas menos as despesas. 
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Desde 2008, em virtude do aquecimento econômico, o Banco 

Central do Brasil – BACEN iniciou um novo ciclo de aumento das taxas 

básicas de juros combatendo a elevação da inflação em virtude do 

crescimento econômico com o aumento da taxa SELIC. Registre-se que 

apesar das medidas adotadas pelo Banco Central, o volume de crédito do 

sistema financeiro brasileiro atingiu R$ 2,030 trilhões em dezembro de 

2011, acumulando uma expansão de 19% em relação a 2010, 

impulsionado pela forte entrada de recursos financeiros externos, dos 

quais boa parte era direcionada para o mercado de crédito. 

O Brasil adota, desde 1999, o regime de câmbio flutuante 

administrado, no qual o câmbio flutua livremente, podendo o BACEN em 

caso de necessidade intervir. As intervenções do BACEN em 2011 

resultaram em compras líquidas de US$ 50,11 bilhões no mercado 

doméstico, sendo que as operações ocorreram de forma efetiva até 

setembro de 2011, quando a autarquia deixou de comprar a moeda 

devido à disparada do dólar em razão do agravamento da crise de dívida 

na zona do Euro. Consequentemente, houve muita volatilidade no 

mercado cambial no último trimestre de 2011, tendo o dólar fechado o ano 

cotado a R$ 1,88, taxa 13,25% maior que a do ano anterior, com 

depreciação do real frente ao dólar. Destaque-se na Tabela 7, à fl. 1759, 

que o relatório técnico da CAMGE/2011 analisou a balança comercial dos 

exercícios de 2010 e 2011 em termos de importação e exportação do 

Brasil e de Minas Gerais. 

O resultado da balança comercial brasileira de 2011 foi 47,9% 

maior do que o registrado em 2010, com um superávit de 

aproximadamente US$ 29,80 bilhões, em virtude do aumento de 26,8% 

das exportações, apesar do aumento das importações, que tiveram um 

incremento de 24,5% em relação a 2010, e da desvalorização do real 

frente ao dólar. A seu turno, as transferências de capital permaneceram 
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estáveis em comparação com 2010, acumulando no ano ingresso de US$ 

2,8 bilhões. 

Conforme destacado pela CAMGE/2011, às fls. 1759 a 1760, 

em 2011 foi registrado o maior déficit em transações correntes do país, de 

US$ 52,61 bilhões. A balança de serviços e rendas apresentou déficit de 

US$ 85,22 bilhões. Segundo a unidade técnica, à fl. 1759, a balança de 

serviços e rendas apresentou déficit de US$ 85,22 bilhões, logo, foi 

registrado o maior déficit em transações correntes do país, US$ 52,61 

bilhões. Dessa forma, o déficit em transações correntes, reiniciados a 

partir de 2008, ampliou-se ainda mais em 2011, sendo superior em 

11,17% ao de 2010, equivalendo a 2,12% do PIB de 2011, enquanto o de 

2010 foi de 2,21% do PIB. 

Em que pese o superávit nas contas externas, o câmbio 

valorizado, aliado ao aumento de déficit nas transações, pode gerar 

o retorno da vulnerabilidade externa, mesmo com o atual nível de 

reservas internacionais, embora no momento não apresente risco 

iminente. 

A política econômica em relação aos preços é balizada pelo 

regime de metas para a inflação estabelecida pelo Decreto Federal nº 

3088/99 e o índice de preços utilizado para medir as metas para a 

inflação é o IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, conforme Resolução 2615/99. 

A inflação medida por todos os institutos de pesquisa superou 

o centro da meta. A medida pelo IPCA foi de 6,50% em 2011, acima do 

centro da meta que era 4,5% e no limite estabelecido de mais 2,0 p.p. Foi 

de 0,59%, superior à taxa de 2010 (5,91%). 
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Os Índices de Preços ao Consumidor Amplo apurados, para a 

Região Metropolitana de Belo Horizonte (IPCA - IPEAD e IPCA - IBGE - 

BH), foram os destaques de alta por apresentarem taxas acima das 

apuradas para o Brasil e acima do teto da meta de inflação.  

A Pesquisa Mensal de Empregos – PME, realizada pelo IBGE 

nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de 

Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, registrou em 2011 a menor taxa de 

desocupação desde o início da série em 2002, de 4,7%.  

O rendimento médio real habitualmente recebido pela 

população ativa brasileira, em dezembro de 2011, medido pelo IBGE, foi 

de R$ 1.650,00, o que representa um crescimento de 2,6% em relação a 

dezembro de 2010.  

Segundo o relatório da CAMGE/2011, à fl. 1762, verifica-se 

mediante análise do coeficiente de Gini no período de 2005 a 2010 que 

houve uma pequena evolução da distribuição de renda no Brasil. 

Além disso, em termos de geração de emprego e renda, tanto 

na esfera nacional quanto na estadual, houve crescimento da economia, o 

que acabou por gerar emprego nos diversos setores.  

O Índice de Qualidade do Desenvolvimento – IQD – divulgado 

pelo IPEA, busca verificar se o desenvolvimento vivido pelo país 

contempla os requisitos de crescimento econômico com distribuição dos 

frutos desse progresso, e se esse movimento tende a sustentar-se no 

tempo. Em 2011 o IQD exibiu relativo equilíbrio.  



 
            TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2011 37 

 

1.2 T

C

E

M

G 

   

FLS. ------

_____

_____

_____

_ 

     _____ 

 

 

2.2 Diagnóstico da Economia Mineira 

Constata-se que houve expansão do PIB durante a década de 

2000 em todas as regiões mineiras, sendo que a região Central 

concentrou a maior parte da riqueza do Estado. Através da tabela abaixo 

são comparados os anos de 2000 e 2008 quanto à participação de 

regiões mineiras na economia do Estado: 

 

Com efeito, a economia mineira foi caracterizada até os anos 

1970 como essencialmente primária, porém nos últimos 30 anos 

experimentou uma diversificação relevante em sua estrutura produtiva, 

que se iniciou com a instalação de indústrias de bens de capital, de 

fertilizantes, de celulose e de automóveis, tornando-a pólo industrial 

importante no Brasil. Ademais, nas décadas de 1980 e 1990 houve um 

processo de instabilidade e crescimento limitado, acompanhando o baixo 

crescimento da economia brasileira, que se encerrou nos anos 2000 com 

recuperação econômica devida, principalmente, ao boom das 

 
Ano 2000:                                                           Ano 2008: 

 

GRÁFICO: Comparação, entre os anos de 2000 e 2008, quanto à participação de regiões mineiras na economia do 

Estado de Minas Gerais, de nossa lavra. 

FONTE: Gráfico 4 – Relatório da CAMGE/2011, às fls. 1767 - Fundação João Pinheiro, IPEAD. 
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commodities no mercado internacional, que beneficiou a economia 

estadual, particularmente o setor minero-metalúrgico.  

2.2.1  Evolução da Economia Mineira (2000 a 2010) 

Primeiramente, é de se notar, na década de 2000, conforme 

dados do IBGE analisados pela CAMGE/2011 às fls. 1764, uma razoável 

expansão da população do Estado, que passou de 17,9 milhões para 19,6 

milhões de habitantes, sendo que a população mineira está distribuída 

entre suas dez regiões de planejamento. Quanto à evolução da Economia 

Mineira, percebe-se a expansão do PIB durante a década de 2000 em 

todas as regiões do Estado. No entanto, a região Central reuniu a maior 

parte da riqueza, com um ligeiro aumento da concentração econômica 

nesta região. Esta região detinha, em 2010, tinha aproximadamente 7 

milhões de habitantes, o que representa mais de um terço da população 

total de Minas Gerais.  

Não obstante, a região Central foi apenas a segunda região 

mineira com maior crescimento no período analisado. A primeira foi a 

região Norte de Minas que apresentou uma expansão de 45,9% em seu 

PIB, em virtude do aumento da atividade agropecuária, principalmente 

cana e soja, com a instalação de usinas sucroalcooleiras, e pela 

expansão de atividades mineradoras, principalmente ouro na região de 

Paracatu. As menores taxas de crescimento no Estado foram as das 

regiões de Sul de Minas e da Zona da Mata, duas das regiões mais 

importantes de Minas Gerais na geração de renda e que ocupam a 

segunda e quarta posições, respectivamente, em termos de dimensão 

econômica. 

Praticamente não houve alterações no decorrer da última 

década na participação regional na composição do PIB mineiro. No 

entanto, é perceptível um ganho de participação da região Central na 
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composição da economia estadual, que foi a que apresentou maior 

expansão entre as regiões de planejamento. Seu peso, que era de 43,4%, 

em 2000, passou para 46,6% do PIB mineiro em 2008. 

Por outro lado, a Zona da Mata e o Sul de Minas apresentaram 

queda de participação na economia do Estado. A seu turno, o Triângulo 

Mineiro foi a região que apresentou os melhores resultados em relação ao 

PIB real per capita, que passou para cerca de R$ 10 mil em 2008. As 

regiões Central e Alto Paranaíba também se destacam entre as que 

apresentaram maior PIB per capita para ambos os períodos. A região com 

menor PIB per capita foi o Vale do Jequitinhonha e Mucuri, colocando-a, 

em termos econômicos, como a menos desenvolvida do Estado. A região 

Norte acompanha de perto o Vale do Jequitinhonha e Mucuri, já que seu 

PIB per capita atingiu 3,3 mil reais em 2008.  

A participação da agricultura no PIB de Minas Gerais variou de 

8% a 10,5% em um movimento nitidamente conjuntural.  

O setor industrial teve participação entre 28,5% e 33,6% do PIB 

durante a década passada. O pico foi constatado em 2004, frente ao pior 

resultado que é referente a 2002.  

A maior participação no PIB estadual foi do setor de serviços 

em 2001, que correspondia a 61,7% da economia de Minas Gerais. Sua 

menor contribuição foi verificada em 2004, quando representou 56% da 

economia do Estado.  

A distribuição setorial do emprego mostra quais setores são os 

principais responsáveis pela absorção de mão de obra e pela geração de 

renda no Estado. Houve uma perda de participação do setor de serviços, 

que passou de 36% para 30% dos empregos entre 2000 e 2010 e a 
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agropecuária passou de 7,34% para 5,37% do total de empregos em 

Minas, no mesmo período. 

Já os setores de Comércio e Administração Pública tiveram 

aumento na sua participação. O setor de Comércio passou de 16,5% para 

19,2%, e o de Administração de 15% para 19% em virtude do movimento 

recente de recomposição dos quadros do setor público, precipuamente na 

esfera federal.  

Destaca-se a baixa participação do setor extrativo mineral 

sobre o emprego, em virtude do uso intensivo de bens de capital. 

Logo, apesar da economia mineira, na década de 2000, ter 

experimentado um boom na exportação de minérios, como será visto 

adiante, a participação do setor extrativo mineral no emprego total 

cresceu apenas de 0,98%, em 2000, para 1,08%, em 2010.  

 Há uma grande concentração do emprego na região Central, 

cerca de 50% do trabalho formal em Minas Gerais, o que, aliado aos 

dados de PIB e PIB per capita, reafirma o peso econômico da região 

Central para o Estado.  

A região do Sul de Minas, com pouco mais de 10% do total de 

empregos, é a segunda região em termos de participação. É seguida pela 

Zona da Mata e o Triângulo, como terceira e quarta regiões, ambas 

contribuindo com cerca de 8% do total de empregos no Estado.  

A região com menor participação na distribuição regional do 

emprego no Estado é o Noroeste de Minas (menos de 1,5%), seguida 

pelo Vale do Jequitinhonha e Mucuri, com cerca de 2%. Em ambos os 

casos, a geração de emprego formal é muito dependente da produção 

agrícola e extrativista, a partir de grandes propriedades intensivas em 
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capital e pouco demandantes de mão de obra, pela produção de grãos a 

partir de irrigação e pelo reflorestamento.  

A participação das regiões de planejamento de Minas Gerais 

na composição regional do emprego mudou muito pouco entre 2000 e 

2010, o que aponta para a manutenção do padrão de concentração do 

emprego e, consequentemente, da riqueza, na região Central de Minas 

Gerais. 

2.2.1.1  Dinâmica e Especialização Produtiva  

2.2.1.1.1  Agropecuária  

No que diz respeito à dinâmica agrícola em Minas Gerais, a 

Tabela 11 da CAMGE/2011, à fl. 1772, apresenta dados relativos à 

produção de grãos no estado especificamente quanto a 2000 e 2009. 

Dentre as diversas culturas existentes no Estado, foram 

analisadas as culturas de arroz, feijão, milho e soja, tendo sido verificado 

que apenas a produção de arroz apresentou decréscimo em 2009, se 

comparada a 2000, sendo que o total da produção diminuiu em mais da 

metade daquela ocorrida em 2000. A redução da produção ocorreu em 

todas as regiões de planejamento do Estado. Ademais, a região 

responsável pela maior produção mineira de arroz, em ambos os 

períodos, foi o Rio Doce.  

Já a produção de feijão apresentou uma expansão de 

praticamente 50%, ao longo do período avaliado (2000 a 2009). O 

Noroeste de Minas foi a região que mais produziu feijão no Estado, e sua 

participação ampliou-se no decorrer da década passada, passando de 

35% em 2000, para 43% em 2009.  
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Houve menor concentração da produção de milho no Estado, 

apesar da forte participação do Alto Paranaíba, Noroeste, Sul e Triângulo. 

Juntas, essas regiões responderam por 67% de todo o milho produzido 

em Minas Gerais em 2000, crescendo para 74% em 2009. A produção 

estadual de milho aumentou mais de 55% entre 2000 e 2009, e as regiões 

que mais contribuíram para esse crescimento foram o Alto Paranaíba, 

com uma expansão de 85% em sua produção; o Sul, com 78%; o 

Noroeste, com 73%, e o Centro-Oeste, com 62%.  

A produção de soja, que é um produto representativo na pauta 

de exportações do Estado, apresentou forte crescimento no decorrer da 

década avaliada (91%), concentrando-se em três regiões de 

planejamento: Alto Paranaíba, Noroeste e Triângulo.  

A grande responsável pela produção da soja mineira em 2000 

foi a região do Triângulo, que respondeu por 54% da produção. A 

concentração se reduziu em 2009, para 38% do total, devido ao grande 

crescimento da produção nas outras regiões mineiras, como na região 

Noroeste, que apresentou uma elevação de mais de 200% na produção.  

O café é uma das culturas mais tradicionais em Minas Gerais 

e, assim como a soja, importante componente da pauta de exportações 

mineira. Em 2009, apesar da produção ter caído para 1.195.488 

toneladas houve aumento de 12% no valor da produção que totalizou R$ 

2,332 bilhões. 

A carne, principalmente a bovina, é também importante 

componente na pauta de exportações mineira. Houve uma expansão em 

torno de 12% no número de cabeças bovinas em Minas Gerais entre 2000 

e 2009. A região que apresentou maior crescimento em seu rebanho 

bovino (33%) foi a Norte, e a com maior número de cabeças de gado nos 

dois períodos foi o Triângulo, com uma representatividade de 20% em 
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2000, e 16% em 2009, em virtude do decréscimo em seu rebanho, que 

caiu de 3,9 milhões para 3,6 milhões de cabeças. Já o Norte de Minas, 

segunda região em termos de dimensão de rebanho bovino, apresentou 

um aumento de representatividade de 11% para 13%. 

As regiões Sul e Central se destacam, apresentando 

representatividade superior a 10% na composição do rebanho estadual, 

nos dois períodos, embora a última tenha perdido participação em 2010.  

Quanto à produção de aves, enquanto os rebanhos de galos e 

de codornas cresceram consideravelmente, o de galinhas apresentou 

uma leve diminuição. 

2.2.1.1.2  Indústria 

O Quociente Locacional (QL) é uma medida de localização, 

que compara a participação percentual de uma região em um setor 

particular com a participação percentual da mesma região no total de 

emprego (nacional ou estadual).  

Assim, se uma região tiver com Quociente Locacional superior 

à unidade para um dado setor, este indicador estará demonstrando uma 

importância maior, para aquela região, em relação ao conjunto do Estado, 

ou seja, que a região pode apresentar uma especialização produtiva 

naquele setor.  

É possível observar a existência, ou não, de mudanças na 

dinâmica industrial das regiões de planejamento mineiras, a partir de 

variações em suas especializações produtivas ao longo desse período, 

conforme se observa nas tabelas reproduzidas no relatório CAMGE/2011 

à fl. 1776.  
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A Tabela 13, à fl. 1776 do relatório da CAMGE/2011, apresenta 

os valores do Quociente Locacional em setores mineiros da indústria de 

transformação e de extração mineral, em 2000. Paralelamente, a Tabela 

14, também à fl. 1776, é similar, sendo os dados analisados referentes ao 

ano de 2010, verificando-se que  

Com base nessas tabelas é possível afirmar que em 2000 a 

região Central apresenta quatro setores industriais para os quais se pode 

dizer que há especialização, que são os com QL que superaram a 

unidade: extrativo mineral; indústria mecânica; material elétrico e de 

comunicações; e material de transportes.  

2.2.1.1.3 Análise do Comércio e da Indústria Mineira 

Segundo a CAMGE/2011, houve a especialização das regiões 

mineiras nos seguintes seguimentos: Comércio Varejista; Comércio 

Atacadista; Instituições de Crédito, Seguros e Capitalização; Com. e 

Administração de Imóveis, Valores Mobiliários; Transportes e 

Comunicações; Serv. de Alojamento, Alimentação, Reparação, e Outros; 

e, finalmente Serviços Médicos, Odontológicos e Veterinários. 

Percebe-se que as regiões com maior número de 

especializações em atividades relativas à indústria de transformação e 

extrativa mineral não apresentaram tantas especializações em atividades 

ligadas ao comércio e aos serviços, caso/ das regiões Sul e Centro-Oeste 

de Minas.  

O contrário ocorre com as regiões do Triângulo e Central, as 

quais se destacaram em termos de especializações em atividades de 

serviços, mas não demonstraram grande número dessas em atividades 

ligadas à indústria de transformação e extrativa mineral.  
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Ressalta-se que as informações obtidas por meio do QL não 

indicam que o peso das regiões Sul e Centro-Oeste, no setor de serviços, 

e das regiões Central e Triângulo, na indústria, é baixo. Essas regiões 

têm importantes contribuições, tanto para os serviços quanto para a 

indústria, verificando-se a existência de um maior conjunto de 

especializações em atividades de serviços nas regiões Central e 

Triângulo, ocorrendo o mesmo com a indústria nas regiões Sul e Centro-

Oeste. 

Todas as regiões de planejamento, exceto a região Central e a 

Norte, apresentaram especialização no setor de comércio varejista em 

2000. Em 2010, somente a região Central não evidenciou QL superior à 

unidade para essa atividade, que emprega formalmente e não requer 

trabalhadores com alto grau de qualificação, figurando como principal 

gerador de empregos formais, principalmente em regiões pouco 

desenvolvidas economicamente. Portanto, o comércio varejista tende a 

ser extremante importante para a composição do emprego, tanto em 

regiões mais desenvolvidas, onde o comércio é mais dinâmico, quanto em 

regiões menos desenvolvidas, onde o comércio muitas vezes figura como 

principal atividade geradora de renda e, por conseguinte, de arrecadação.  

2.2.1.2  Dinâmica Externa das Exportações Mineiras 

A década de 2000 foi um período de grande crescimento da 

demanda internacional, marcado por uma forte expansão das exportações 

mineiras. Houve verdadeiro boom nas exportações, principalmente de 

commodities, o que gerou aceleração nos preços destes produtos no 

mercado externo ao longo do período. O preço do minério de ferro, por 
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exemplo, passou, na média, de US$ 20,03/tonelada para US$ 

107,99/tonelada5. 

 Além do aumento em volume, houve também crescimento no 

valor exportado, em função do aumento do preço do minério de ferro no 

mercado internacional, decorrente do incremento da demanda chinesa 

pelo produto.  

O início da década foi marcado por certa estabilidade nas 

exportações. A partir de 2004, iniciou-se um intenso crescimento, que foi 

interrompido em 2009 com a crise financeira internacional originada nos 

Estados Unidos. Contudo, no ano seguinte já houve a retomada do 

crescimento das exportações estaduais.  

Entre 2000 e 2003, as exportações mineiras alcançaram 

valores próximos a US$ 8 bilhões, mantendo-se relativamente estáveis 

durante esse intervalo. Apesar da queda apresentada em 2009, a 

aceleração registrada em 2010 promoveu nova expansão no valor 

exportado pela economia mineira, tendo alcançado o expressivo patamar 

de US$ 27,9 bilhões. Logo, houve um aumento de mais de US$ 20 

bilhões entre os anos de 2003 e 2010.  

2.2.2 Economia Mineira em 2011  

Como vem ocorrendo desde 2004, em 2011 houve equilíbrio 

orçamentário, com superávit de R$ 150,89 milhões, em virtude da 

execução de despesa inferior à fixada atualizada (-6,25%) e do aumento 

da receita realizada de 5,23% em relação à prevista. 

                                            

5 Dados do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior). Disponível em <www.mdic.gov.br>. 

Acesso em 29 mar. 2012. 

http://www.mdic.gov.br/
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O resultado primário mineiro apresentou superávit de R$ 2,76 

bilhões, 97,70% da meta fiscal, que, no entanto, foi insuficiente para cobrir 

as despesas com juros, encargos e amortizações da dívida pública do 

Estado. 

O PIB do Estado de Minas Gerais apresentou crescimento real 

médio de 2,7% em 2011, coincidentemente a mesma taxa apresentada 

pelo PIB brasileiro, apesar dos componentes do PIB do Brasil e de Minas 

Gerais terem tido comportamento distintos.  

Informa o relatório técnico, à fl. 1789, que segundo o 

Informativo CEI – PIB de Minas Gerais, do 4º trimestre de 2011, o ritmo 

de crescimento sofreu expressiva redução em relação a 2010 (-7,6 p.p.), 

mesmo quando comparados ao ritmo de crescimento prevalecente antes 

da Crise Econômica Internacional, deixando claro que houve um ajuste 

recessivo na economia do país e do Estado.  

De acordo com os dados do IBGE, em 2009, Minas Gerais 

tinha o terceiro maior PIB no ranking da geração de riqueza no país, com 

participação de 8,9%; o Rio de Janeiro, em segundo lugar, com 10,9% e 

São Paulo, em primeiro lugar, com 33,5%. 

 

 
 

GRÁFICO: Taxas de Crescimento Real do PIB mineiro, entre o 4º trimestre de 2010 e o 4º trimestre de 2011, de nossa lavra. 

Fonte: Tabela 19 - Relatório da CAMGE/2011, fls. 1789 - Fundação João Pinheiro, IBGE. 

As trajetórias de crescimento das taxas do PIB demonstram a 

evolução mais moderada da economia mineira em 2011, comparando-se 

Trimestral

Acumulada ano
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com os mesmos trimestres do ano anterior, o que evidencia a 

desaceleração da atividade econômica, mesmo fenômeno ocorrido com o 

PIB brasileiro, conforme se demonstra nos tópicos seguintes. 

2.2.2.1 Quanto ao PIB conforme os setores de atividade 

econômica 

Diferentemente do ocorrido em nível nacional, houve melhor 

desempenho do setor de serviços e da indústria no âmbito estadual; em 

contrapartida, o setor agropecuário, maior destaque brasileiro em 2011, 

foi o de menor crescimento em Minas, tendo crescido apenas 0,5% em 

2011, resultado bem abaixo do nacional. 

O fraco desempenho do setor agropecuário mineiro derivou do 

fato de ter sido, em 2011, a época de baixa no ciclo bienal da cafeicultura. 

O café é o principal produto agrícola do Estado, e Minas Gerais o maior 

produtor de café do país.  

Apesar da queda de 11,2% na produção do café, o crescimento 

na safra de produtos importantes da agricultura mineira minimizou os 

efeitos dessa redução, como o milho (+7,3%), batata (+11,5%) e cana-de-

açúcar (11,8%). Nas atividades com animais, houve uma retração 

expressiva na bovinocultura de corte (-13,7%) e na avicultura (-6,4%). 

Embora o desempenho da produção de leite (+1,7%), de ovos (+1,3%) 

tenham sido positivos, apenas no abate de suínos o Estado superou o 

crescimento da produção do país, com um aumento de 9,1% contra 7,1%.  

Houve um aumento de 1,9% no valor adicionado no setor 

industrial. Esse resultado, apesar de baixo, foi 0,3 p.p acima do resultado 

do agregado brasileiro (1,6%), com a colaboração primordial da 

construção civil, que cresceu 5,6% no ano e da indústria de 

transformação (+0,9%), que tem grande influência no total do valor 
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adicionado pela indústria mineira, tendo em vista sua participação de 

59,09% neste.  

O melhor resultado econômico dentre os setores foi o de 

serviços, que cresceu 3,7%. Foi, também, o mais significante por 

participar em mais de 50% no valor agregado da economia do Estado. 

Esse desempenho foi 1,0 p.p. superior ao resultado nacional.  

Todos os subsetores das atividades de serviços contribuíram 

para o dinamismo do setor: comércio, com 7,3%; transportes, com 3,1%; 

aluguéis, com 3,3%; administração pública, com 2,1% e demais serviços, 

com 2,8%. 

 O comércio em Minas Gerais, seguindo a tendência nacional, 

também impulsionou o resultado do valor adicionado no setor de serviços, 

estimulado pelo consumo das famílias mineiras em face do aumento de 

renda e do emprego.  

2.2.2.2  Comércio Exterior de Minas Gerais  

Em 2011, houve superávit de US$ 28,37 bilhões na balança 

comercial mineira. As exportações atingiram US$ 41,39 bilhões (+32,57%) 

e as importações alcançaram o valor total de US$ 13,03 bilhões 

(+30,69%). Esse superávit correspondeu a 95,20% do alcançado pelo 

Brasil, US$ 29,80 bilhões, traduzindo a importância do comércio exterior 

mineiro para o país. O excedente mineiro foi importante para o país 

alcançar superávit em sua balança comercial, o que, em contrapartida, 

favorece o resultado global do Balanço de Pagamentos.  

No entanto, o Estado continuou ocupando a posição de 2° 

maior exportador do país ao responder por 16,17% (15,46% em 2010) 

das vendas para o exterior, atrás de São Paulo (23,40%) e à frente do Rio 

de Janeiro (11,50%).  
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Os dados de exportação do Estado por fator agregado 

demonstram que, a partir de 2009, houve reversão das posições, pois a 

participação dos produtos básicos no total das exportações superou os 

números dos produtos industrializados, sendo que, em 2011, os produtos 

básicos foram responsáveis por 65,26% do valor das exportações, 

ampliando em 3,87 p.p. em relação a 2010.  

Quanto às exportações por categorias de uso (bens de capital, 

bens intermediários, bens de consumo e combustíveis), o destaque de 

vendas para o exterior foi a predominância da participação dos bens 

intermediários na pauta das exportações mineiras que agora respondem 

por 92,82% das exportações por categoria de uso, demonstrando a 

necessidade da diversificação da pauta de exportações mineira, pois os 

produtos básicos, que possuem menor valor agregado, dominam o rol de 

produtos exportados e geralmente estão mais vulneráveis às condições 

econômicas externas.  

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - 

SEDE esclareceu o apontamento feito pela CAMGE/2011 quanto à 

necessidade de diversificação das cadeias produtivas e de agregar-lhes 

valor. Destacou que a formulação e implementação de políticas públicas 

para diversificação da matriz econômica do Estado é o carro chefe das 

iniciativas do Governo de Minas e de sua pasta. Citou vários programas, 

projetos e processos estratégicos exemplificando as medidas adotadas 

pelo Governo do Estado como políticas de desenvolvimento e melhoria de 

negócios com agregação de valor, com vistas à maior inserção 

internacional e maior competitividade dos produtos mineiros.  

Dentre as iniciativas mencionadas pela SEDE, está o Programa 

Estruturador “Investimento Competitivo para Fortalecimento e 

Diversificação da Economia Mineira” que prevê projetos e iniciativas 
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voltadas a alavancar investimentos e dinamizar a economia em diferentes 

regiões. Esse Programa Estruturador corresponde ao PPAG 2012-2015, 

que ainda será objeto de acompanhamento por esta Corte de Contas.  

Porém, segundo a CAMGE/2011, o PPAG 2008-2011 já 

contemplava o Programa Estruturador chamado “Promoção e Atração de 

Investimentos Estratégicos e Desenvolvimento das Cadeias Produtivas 

das Empresas-Âncoras”, visando a aumentar a competitividade das 

empresas mineiras já instaladas, promovendo e atraindo novos 

investimentos privados, segundo critério de seletividade, proatividade e 

articulação. No entanto, constatou-se o baixo percentual da realização 

das despesas em relação aos créditos autorizados para esse programa, 

de apenas 46,86%, também, entre as 15 ações que compõem o 

programa, 8 apresentaram realização de despesas e as 7 restantes não 

tiveram nenhuma realização de despesa, o mesmo ocorrendo com as 

suas realizações de metas físicas.  

Destacou a unidade técnica que, apesar das providências 

assumidas, o que se tem verificado nos indicadores de comércio exterior 

é a predominância de produtos com menor valor agregado na pauta de 

exportações mineiras. Em 2011, a participação de produtos básicos no 

total das vendas para o exterior do Estado foi de 65,26%, aumento de 

3,87 p.p. em relação a 2010 e, além disso, a participação das exportações 

mineiras de produtos intensivos em tecnologia relativamente às brasileiras 

recuou em 2011 para 6,3%, uma diminuição de 0,4 p.p. em relação a 

2010.  

Por todos os argumentos da SEDE e pelas constatações feitas, 

a CAMGE/2011 considerou importantes as medidas de implementação 

das políticas de promoção do desenvolvimento econômico, em especial 

aquelas voltadas para ampliação da competitividade, da qualidade e do 
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valor agregado dos produtos mineiros, preocupando-se com a 

diversificação econômica e regional, objetivando o aumento de 

investimentos em setores mais dinâmicos, que geram mais renda e 

emprego.  

Por todo o exposto, considerando os indicadores de comércio 

exterior, verifica-se que apesar das políticas adotadas pelo Governo, tem-

se a predominância de produtos com menor valor agregado na pauta de 

exportações mineiras, o que enseja não só a manutenção destas 

políticas, mas a adoção de novas como aquelas destacadas às fls. 1806 a 

1808 dos autos.  

Houve elevação importante no total do valor exportado de 

produtos de destaque na pauta de exportações do Estado, como o 

minério de ferro (+44,89%) e o café (+41,69%). No caso do café, mesmo 

a quantidade exportada sendo menor (-12,14%), o aumento dos preços 

contribuíram para o elevado valor exportado, US$ 5.791.193.697, 

favorecendo o aumento de 32,57% no total das exportações. 

As exportações mineiras aumentaram para todos os blocos 

econômicos de destino. O maior destaque foi o aumento das vendas 

destinadas ao Oriente Médio, de 62,61% no valor das exportações. Este 

bloco econômico aumentou sua participação no total das vendas 

externas, ao responder por 4,05% em 2011 frente a 3,30% em 2010.  

As vendas também aumentaram em relação aos países de 

destino, com destaque para a China (43,57%); Japão (30,81%); EUA 

(37,95%); Argentina (35,57%) e Países Baixos (85,81%), que, juntos, 

compraram 60,76% das exportações mineiras. A China ampliou para 

32,20% sua participação no total das exportações mineiras. A terceira 

colocação passou a ser ocupada pelos EUA, com a participação de 

7,36%, deixando para trás a Alemanha que comprou 16,63% a menos 
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que em 2010, e ocupa, agora, a 6ª posição como principal país de 

destino.  

As importações do Estado de Minas Gerais em 2011 tiveram 

um aumento de 30,69% em relação a 2010, totalizando US$ 13,03 

bilhões, o que levou a participação das importações mineiras a passar de 

5,48% do total nacional em 2010, para 5,76% em 2011, no mesmo 

patamar de 2009.  

Comparando, por fator agregado, as importações em 2011 com 

as de 2010, obteve-se um aumento de 24,69% nas importações de 

produtos básicos e de 31,70% nas importações de produtos 

industrializados, tendo as importações de manufaturados (32,02%) 

apresentado crescimento maior que os semimanufaturados (27,07%).  

Realizando a mesma comparação, agora, por setores de 

contas nacionais, observa-se que, em 2011, do mesmo modo que por 

fator agregado, todos os setores tiveram aumento em relação a 2010. A 

participação das importações de bens de consumo foi de 15,66% e as 

importações de bens intermediários representaram 41,67% e a de bens 

de capital, 33,20%, aumento de 1,56 p.p. em relação ao ano anterior. A 

permanência de pequena participação da importação de bens de 

consumo no total importado, inclusive com redução em 2010, e a elevada 

representatividade das importações de bens intermediários (insumos 

industriais, peças e acessórios de equipamentos de transporte, etc.) e de 

bens de capital, demonstram relação positiva entre compras 

internacionais e a produção de bens e serviços mineiros.  

A maior parte das importações mineiras tem origem na União 

Europeia, que responde por 27,72% do total. Salienta-se a variação de 

57,64% no valor importado da Aladi, maior oscilação entre os Blocos de 

origem. 
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2.3 Cenário Econômico Mineiro 2012-2030 

Com base no produto de consultoria do IPEAD, que mostra e 

analisa um cenário econômico para o período 2012-2030, com foco em 

Minas Gerais e suas regiões de planejamento, foram obtidas perspectivas 

para as regiões de planejamento mineiras, a partir da articulação dos 

resultados de um modelo de consistência macroeconômica e de um 

cenário de investimentos futuros, com um modelo de equilíbrio geral 

computável (EGC) inter-regional.  

Segundo o relatório CAMGE/2011, fl. 1794, o modelo de 

consistência macroeconômica consiste num modelo de simulação 

desenvolvido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social - BNDES, adaptado pelo Cedeplar/UFMG, que possibilita obter 

resultados consistentes para as variáveis macroeconômicas do Brasil 

(PIB, consumo das famílias, investimento, consumo do governo e 

exportações) no médio e longo prazos. 

 A partir do referencial estabelecido por tal modelo e de 

informações adicionais de investimentos previstos para o futuro, utiliza-se 

outro de equilíbrio geral computável (EGC) para a decomposição 

consistente dessas informações para as microrregiões do Estado de 

Minas Gerais. Trata-se do IMAGEM-MG (Integrated Multi-regional Applied 

General Equilibrium Model – Minas Gerais), construído pelo Cedeplar 

para análise econômica mineira, especificado para as  microrregiões do 

Estado e uma região do restante do país. 

O modelo também possui equações que agregam os 

resultados microrregionais de Minas Gerais para as 10 (dez) Regiões de 

Planejamento: Central; Zona da Mata; Sul de Minas; Triângulo; Alto 

Paranaíba; Centro-Oeste de Minas; Noroeste de Minas; Norte de Minas; 

Vale do Jequitinhonha e Rio Doce. Ele está especificado para 12 (doze) 
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setores de atividade, 4 (quatro) usuários finais (famílias, investimento, 

governo e exportações), e importações, de cada uma das 66 (sessenta e 

seis) microrregiões do Estado.  

A base de dados representa a estrutura produtiva da economia 

brasileira em 2010, inclusive com os fluxos de comércio de bens e 

serviços entre os Estados. No total, a base de dados do modelo 

apresenta um conjunto de 220.000 elementos numéricos, entre fluxos e 

parâmetros e, para utilização no trabalho do IPEAD, foi condensado de 

acordo com os objetivos das simulações, o que reduziu sua dimensão 

para 18.157 equações e 24.297 variáveis. 

Os resultados obtidos são projeções baseadas em três 

elementos:  

I) trajetórias macroeconômicas pré-definidas;  

II) características estruturais da economia mineira e sua evolução 
recente; e  

III)  arcabouço teórico de equilíbrio geral. 

Com base nesses dados, são obtidas trajetórias consistentes 

das economias regionais com o cenário macroeconômico e os dados da 

economia brasileira, cujos resultados devem ser lidos qualitativamente, de 

forma a apontar trajetórias desejáveis ou não para a economia do Estado 

de Minas Gerais e servir de insumo para o planejamento de políticas 

públicas.  
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2.4 Arrecadação Sustentável no Estado de Minas Gerais – 

2011-2030  

2.4.1 Receita de ICMS por Municípios Mineiros, 

Consolidada por Região e Setor  

Há excessiva concentração na região Central de contribuição 

para a arrecadação de ICMS, uma vez que esta perfaz 68,67% do total 

arrecadado. O Triângulo e o Sul de Minas também são regiões 

economicamente importantes e respondem juntos por 17,33% da receita 

em foco. As três regiões menos desenvolvidas do Estado, 

Jequitinhonha/Mucuri, Norte e Noroeste de Minas, mal chegam a 

responder por 1,5% do total da arrecadação do tributo. 

Os setores econômicos que mais contribuem para a 

arrecadação de ICMS são os de comércio, indústria de transformação e 

serviços, que, juntos, respondem por 95,97% do total.  

Apesar da exportação de minério de ferro responder por 

44,89% do valor total exportado por Minas Gerais, alcançando US$ 41,39 

bilhões em 2011, o setor extrativo mineral contribui com apenas 

3,36% do total arrecadado de ICMS pelos municípios mineiros. Esse 

resultado decorre das desonerações impostas pela Lei Kandir, Lei 

Complementar 87/91, para atividades voltadas para a exportação, e da 

ausência de beneficiamento do minério de ferro. 

2.4.2 Perspectivas de Arrecadação no Cenário 2012-2030  

Há relação próxima entre arrecadação e crescimento do PIB. O 

resultado da arrecadação/PIB é próximo de 0,88 na média estadual e 

bastante heterogêneo entre as regiões. Nas regiões do Alto Paranaíba, 
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Centro-Oeste e Mata essa variação é acima de 1, e nas regiões 

Jequitinhonha e Central, abaixo de 0,88.  

Ressalte-se que apesar da região Central contribuir com 45% 

do PIB do Estado e ser a de maior crescimento no cenário 2012-2030, 

com uma variação do PIB de 4,74%, bem como a região com maior 

contribuição para a arrecadação de ICMS, é a que tem a menor relação 

Arrecadação/PIB de apenas 0,79. Um dos fatores de grande influência 

para esse indicador baixo é a forte presença das exportações isentas de 

ICMS. 

Já as regiões do Alto Paranaíba e Centro-Oeste, que são mais 

pobres e menos desenvolvidas têm os maiores indicadores de 

Arrecadação/PIB, 1,4 e 1,7, respectivamente. Esses números explicam-se 

pelo fato de suas economias serem mais voltadas ao mercado interno e a 

setores de bens de consumo, que possuem carga tributária elevada. 

Logo, a estrutura tributária desfavorece o crescimento das 

regiões menos desenvolvidas, uma vez que sua dinâmica se concentra 

em setores e produtos com maior carga de impostos.  

Essa conclusão é reforçada observando-se a composição do 

crescimento do PIB pelo lado da remuneração dos fatores em cada 

região. Nessa ótica, o modelo divide o PIB em remuneração do capital, 

remuneração do trabalho, remuneração da terra, impostos sobre a 

produção e impostos sobre circulação. 

O principal componente no crescimento da região Central é a 

remuneração do capital (52%), e o pagamento de impostos representa 

15% do crescimento do PIB na região. O mesmo ocorre na região do Rio 

Doce, onde também predomina a remuneração do capital (45%) e os 

impostos impactam em 16% do crescimento.            
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Estes resultados contrastam com o das regiões menos 

desenvolvidas do Estado. Na região Noroeste, a remuneração do trabalho 

é a parcela mais importante na trajetória do crescimento (38% do total) e 

os impostos representam quase 28% do total, bastante acima da média 

do Estado (18%). No Jequitinhonha/Mucuri, a remuneração do trabalho 

representa 59% do total e os impostos representam 18%.  

A estrutura tributária no cenário 2012-2030 parece penalizar as 

regiões intensivas em trabalho e favorecer as regiões mais intensivas em 

capital.  

Apesar das regiões mais pobres do Estado 

[Jequitinhonha/Mucuri (4,94%) e Norte de Minas (4,01%)] possuírem 

coeficientes mais acelerados de arrecadação, o cenário sugere aumento 

na concentração de arrecadação na região Central, o que vai também ao 

encontro do cenário de aumento de participação da região Central no PIB 

mineiro (subseção 2.3.4). Isso  indica que as atuais políticas tributárias e 

de desenvolvimento regional não serão suficientes para reverter o quadro 

de concentração econômica e de arrecadação na região Central.  

2.4.3 Extrativismo Mineral, CFEM e Arrecadação 

Sustentável em Minas Gerais  

A indústria extrativa mineral é atividade de exploração de 

recursos não renováveis, de baixa agregação de valor e baixa geração de 

renda.  

Os anúncios de investimentos de mineração concentram-se na 

região Central (cerca de 54,5%), onde mais se explora minério de ferro no 

Estado. Foram também anunciados investimentos consideráveis na 

região Norte de Minas, da ordem de R$ 7,3 bilhões. Juntas, essas duas 
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regiões respondem por aproximadamente 90% dos investimentos 

anunciados de mineração.  

Historicamente a atividade extrativa mineral é o setor industrial 

que menos contribuiu com o valor adicionado bruto de Minas Gerais, 

sendo que em 2009 sua participação foi de apenas 2,8% com apenas 

3,36% do total arrecadado de ICMS e com apenas 1% do total de 

empregos de Minas Gerais, não obstante apenas o minério de ferro 

responder por 44,89% do valor exportado. 

2.4.3.1 Indústria Extrativa Mineral e Receitas Públicas  

Em 2011, a arrecadação do ICMS consolidada para o Estado 

de Minas Gerais, advinda da Indústria Extrativa, foi de R$ 767 milhões6, 

contribuindo com 2,71% do total acumulado de arrecadação de ICMS. 

Nos anos de 2009 e 2010, contribuiu com 1,36% e 2,04%, 

respectivamente. 

Como já dito anteriormente, a Lei Complementar Federal 

87/96, isentou os produtos destinados à exportação da incidência de 

ICMS. Para minimizar os efeitos de possível queda no valor das 

arrecadações dos Estados, foram detalhados, no Anexo da Lei 

Complementar 87/96, os limites, critérios, prazos e demais condições 

para as transferências de recursos financeiros por parte da União aos 

Estados e Municípios. Essa matéria também foi objeto das Leis 

Complementares nº 102/00 e 115/02, bem como disciplinado pela EC nº 

42/03. 

Nos termos do art. 91, da ADCT, incluído pela EC nº 42/03, in 

verbis: 

                                            
6
 SEF – Divisão de Gestão da Informação 



 
            TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2011 60 

 

1.2 T

C

E

M

G 

   

FLS. ------

_____

_____

_____

_ 

     _____ 

 

 

Art. 91. A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal o 

montante definido em lei complementar, de acordo com 

critérios, prazos e condições nela determinados, podendo 

considerar as exportações para o exterior de produtos 

primários e semi-elaborados, a relação entre as exportações e 

as importações, os créditos decorrentes de aquisições 

destinadas ao ativo permanente e a efetiva manutenção e 

aproveitamento do crédito do imposto a que se refere o art. 

155, § 2º, X, a.  

§ 1º Do montante de recursos que cabe a cada Estado, setenta 

e cinco por cento pertencem ao próprio Estado, e vinte e cinco 

por cento, aos seus Municípios, distribuídos segundo os 

critérios a que se refere o art. 158, parágrafo único, da 

Constituição.  

§ 3º Enquanto não for editada a lei complementar de que trata 

o caput, em substituição ao sistema de entrega de recursos 

nele previsto, permanecerá vigente o sistema de entrega de 

recursos previsto no art. 31 e Anexo da Lei Complementar nº 

87, de 13 de setembro de 1996, com a redação dada pela Lei 

Complementar nº 115, de 26 de dezembro de 2002.  

Segundo o relatório da CAMGE/201, à fl. 1815, o montante de 

perdas provocada pela LC 87/96, aquivalente a R$2,06 bilhões, supera 

bastante a soma das transferências recebidas pelo Estado para efeitos de 

compensação, em valores que correspondem somente a R$151 milhões. 

2.4.3.2 Compensação Financeira pela Exploração de 

Recursos Minerais - CFEM  

Pelo disposto no art. 20, § 1º, da CR/88, in verbis: 

§ 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da 

administração direta da União, participação no resultado da 

exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos 

para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos 

minerais no respectivo território, plataforma continental, mar 

territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação 

financeira por essa exploração. 
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A compensação a que se refere este dispositivo – CFEM – 

corresponde ao royalty da mineração.  O órgão responsável pela 

regulação e a fiscalização desta arrecadação é o Departamento Nacional 

de Produção Mineral – DNPM, conforme art. 3º, IX, da Lei 8.876, de 

2/5/94, e tem por finalidade planejar e fomentar a exploração mineral e o 

aproveitamento dos recursos minerais, além de superintender as 

pesquisas geológicas, minerais e de tecnologia mineral. Além disso, 

compete ao DNPM assegurar, controlar e fiscalizar o exercício das 

atividades de mineração em todo território nacional.  

No entanto, o TCU realizou auditoria operacional no órgão, e 

conforme Acórdão 657/2012 foram constatados: 

a) inadequação da distribuição de recursos humanos e a 

insuficiência de materiais e de equipamentos de tecnologia da 

informação;  

b) a deficiência na capacitação dos servidores;  

c) a validação deficiente das informações prestadas no 

Relatório Anual de Lavra – RAL, sobre barragens de rejeitos e depósitos 

fossilíferos;  

d) a insuficiência de detalhamento dos procedimentos a serem 

realizados em vistorias;  

e) a deficiência na fiscalização realizada pela Superintendência 

de Minas Gerais.  

Nos termos do art. 6º da Lei 7.990/89, a compensação 

financeira pela exploração de recursos minerais, para fins de 

aproveitamento econômico, deve ser de até 3% (três por cento) sobre o 

valor do faturamento líquido resultante da venda do produto mineral, 
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obtido após a última etapa do processo de beneficiamento adotado e 

antes de sua transformação industrial.  

Segundo art. 13, § 2º, do Decreto nº 1, de 11/1/91, a 

distribuição dos recursos da CFEM será feita da seguinte forma, verbis:  

I – 23% (vinte e três por cento) para os Estados e o Distrito 

Federal;  

II – 65% (sessenta e cinco por cento) para os Municípios;  

III – 12% (doze por cento) para o Departamento Nacional da 

Produção Mineral (DNPM), que destinará 2% (dois por cento) à 

proteção ambiental nas regiões mineradoras, por intermédio do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) ou de outro órgão federal competente que 

o substituir.  

Segundo o § 3º do art. 13 deste Decreto, sempre que os preços 

forem administrados pelo Governo, o valor resultante da aplicação do 

percentual da compensação financeira será considerado, em função da 

classe e substância mineral, na estrutura de custos. Para o minério de 

ferro, fertilizante, carvão e demais substâncias minerais, o percentual da 

compensação será de 2%, conforme art. 13, § 1º, II, do Decreto nº 1/91.  

O cálculo da compensação financeira é feito deduzindo do 

valor do faturamento líquido o valor dos tributos e das despesas com 

transporte e seguro. Portanto, os custos operacionais durante o processo 

produtivo da mina com o transporte não são computados no cálculo da 

compensação. Mas o Decreto nº 1/91, ao regulamentar o pagamento da 

CFEM, permitiu deduzir da base de cálculo os custos operacionais.  

Os recursos da CFEM são distribuídos na seguinte forma: 12% 

para a União (DNPM e IBAMA), 23% para o Estado onde for extraída a 

substância mineral e 65% para o município produtor.  
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Os recursos minerais que dão origem à CFEM são exauríveis, 

e ao realizar uma inflexão acerca do legado para gerações futuras, 

percebe-se que a gestão desses recursos deve levar em consideração 

um enfoque intergeracional e intrageracional (fls. 1821/1828), razão pela 

qual é necessário repensar a atividade exploradora no sentido de 

fomentar a independência e possibilitar o incremento de uma economia 

local e regional diversificada e sustentável.  

É necessário que o Estado adote uma administração 

ambientalmente responsável e comprometida com a mitigação dos 

impactos advindos de uma exploração insustentável dos recursos 

minerais. Nesse sentido, e em consonância com os princípios estatuídos 

na Constituição da República e na Carta da Amazônia, referendamos a 

posição da CAMGE, no sentido de ser necessário um levantamento 

estadual do Plano de Fechamento das Minas, para que possa haver um 

planejamento, a médio e longo prazo, de fomento e diversificação da 

economia nos locais de exploração dos recursos minerais.  

A CAMGE realizou consulta ao Sistema Integrado de 

Administração Financeira – SIAFI, no intuito de se apurar a evidenciação 

contábil relativa à CFEM em 2011. Verificou que a título da cota-parte da 

CFEM totalizou R$ 176 milhões, contabilizados em conta do grupo 

Bancos Conta Movimento - Conta contábil: 11102020000 – Recursos 

Diretamente Arrecadados, c/c 757400-2 do Banco do Brasil, e que foram 

despendidos, em 2011, na Fonte 32 – CFEM, R$ 14 milhões, embora 

tenham sido autorizados R$ 84 milhões. Conclui-se que permaneceram 

contabilizados na Conta Única do Estado, Conta Contábil 11102010000 – 

Recursos da Conta Única, c/c 8888888 – 6 do Banco do Brasil, o valor de 

R$ 162 milhões arrecadados e não aplicados da referida fonte. O governo 

deve administrar de forma destacada todo o recurso recebido relativo à 

CFEM e não transferir para o caixa único. Nos termos do Decreto Federal 
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n.1, de 11/1/91, que regulamentou a Lei 7.990, de 28/12/89, o pagamento 

das compensações financeiras será efetuado mensalmente, mediante 

depósito em contas específicas. 

2.4.3.3  Sustentabilidade da Atividade Mineral  

O recém publicado Plano Nacional de Mineração 2030 (PNM – 

2030) é ferramenta estratégica para nortear as políticas de médio e longo 

prazo dessa atividade. Possui três diretrizes bases: a)governança pública; 

b)agregação de valor e sustentabilidade, contemplando a primeira etapa 

de industrialização dos minérios; e c)transformação mineral.  

Destacam-se, nos objetivos do Plano, a ampliação do 

conhecimento geológico e a consolidação do Marco Regulatório da 

Mineração. Estão em discussão, em virtude do Novo Marco Regulatório, a 

criação do Conselho Nacional de Política Mineral e de uma Agência 

Reguladora de Mineração, bem como mudanças na Outorga de Título 

Mineral para garantir melhor acompanhamento, fiscalização e 

gerenciamento pelo órgão gestor. 

Nesse contexto, em 19/11/2010, foi firmada pelas Entidades de 

Fiscalização Superior – EFS a Carta da Amazônia que as convoca para a 

necessidade de viabilizar gestão compartilhada e transversal, trazendo 

novas formas de controle e fiscalização do planejamento e da execução 

das políticas públicas, com o intuito de mitigar os riscos e corrigir desvios, 

mediante estratégias e mecanismos para o fomento da gestão ambiental, 

em consonância com os princípios da prevenção e precaução.  

Este documento, em sintonia com o art. 225 da Constituição 

Federal, preconiza o agir de forma preventiva e eficaz, para cumprir as 

obrigações internacionais e nacionais de proteção do meio ambiente.  
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O controle da gestão pública, segundo o documento, deve 

contemplar os possíveis impactos ambientais a serem sofridos pelas 

futuras gerações, numa perspectiva intrageracional e intergeracional e 

adotar técnicas para evitar e mitigar, em todas as formas, os efeitos da 

poluição e degradação ambiental, em sintonia com o disposto no art. 225 

da CR/88.  

Concluo, portanto, que há necessidade de aprimoramento em 

termos qualitativos e quantitativos das políticas de desenvolvimento 

regionais, visando à diminuição das desigualdades, conforme preceitua o 

art. 3º da Constituição da República. 

Quanto à sustentabilidade da arrecadação, o setor extrativo 

mineral contribui com apenas 3,36% do total arrecadado de ICMS 

(municípios mineiros), em virtude das desonerações impostas pela Lei 

Kandir para atividades voltadas para a exportação, e pela ausência de 

beneficiamento do minério de ferro, que é exportado em forma bruta.  

Ressalte-se que a indústria extrativa mineral é atividade de exploração de 

recursos não renováveis, de baixa agregação de valor e baixa geração de 

renda, responsável por apenas 1% do total de empregos de Minas Gerais.  

Além disso, a exportação de minério de ferro já corresponde a 

44,89% do valor total exportado por Minas Gerais, em 2011, o que gera 

preocupação, uma vez que a participação do setor de mineração na pauta 

de exportações mineira cresce à medida que perdem espaço atividades 

com maior grau de agregação de valor e complexidade tecnológica, como 

a siderurgia e a produção automotiva, que possuem contribuição muito 

mais significativa para a arrecadação estadual.  

É preciso cautela para se evitar um processo de retração de 

investimentos nas atividades com maior grau de agregação de valor e 

complexidade tecnológica favorecendo-se a mineração, fazendo com que 
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as atividades capazes de gerar produtos comercializáveis com maior valor 

agregado deixem de se expandir no Estado, reduzindo o potencial de 

arrecadação estadual.  

A arrecadação da CFEM, nas bases atuais, é irrisória. Deve-se 

levar em conta as deficiências do DNPM apontadas pelo TCU no Acórdão 

657/2012. Em 2011, a União transferiu a Minas Gerais apenas R$176 

milhões referentes a essa compensação. Deste total, R$ 84 milhões 

foram previstos, e gastos somente R$ 14 milhões (com essa fonte de 

recursos), em prejuízo à projetos importantes para melhoria das 

condições locais, de infraestrutura, qualidade ambiental, saúde e 

educação. 

Os especialistas do IPEAD/UFMG, recomendam que os 

recursos da CFEM devem ser investidos em outros setores da economia, 

para garantir fluxo de renda sustentável para a sociedade (região, Estado 

e país) de onde o recurso foi extraído. O royalty é importante meio para 

que o município explorado consiga recursos para promover a 

diversificação de sua economia e a redução de sua dependência 

econômica da atividade extrativa.  

Ressalte-se a existência de perda de potencial econômico, 

decorrente das desonerações na exportação e das  compensações o que 

gera o royalty atualmente cobrado (CFEM), indicando a baixa contribuição 

da atividade para as receitas públicas, a despeito do ônus social, 

ambiental e econômico que precisa ser mitigado mediante realização de 

políticas públicas, para o não comprometimento dos Municípios e de suas 

gerações futuras. 

Registre-se, ainda, que em razão da exploração de minério de 

ferro contribuir com 44,89% da pauta de exportações de Minas Gerais, 
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estima-se que a renúncia de receita com essa atividade girou em torno de 

R$ 1,17 bilhão. 

 Apesar de o governo federal realizar a compensação referente 

aos valores de desoneração do ICMS, esses repasses têm sido 

questionados por parte dos Estados, por não cobrirem as perdas 

ocorridas pela não arrecadação do imposto, razão pela qual a Lei Kandir 

vem sendo criticada. 

 

3. PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DE LONGO E 

MÉDIO PRAZOS 

 

3.1 Planejamento Governamental de Longo e Médio 

Prazos 

A Constituição da República de 1988 introduziu várias 

alterações no processo orçamentário, trazendo inovações significativas na 

sistemática de elaboração e de apreciação dos instrumentos que 

compõem os orçamentos, com o objetivo de torná-los mais transparentes 

e democráticos, além de nortear o direcionamento dos recursos públicos 

e acompanhar a implementação das políticas públicas neles formuladas. 

O principal fundamento do processo de planejamento e de 

orçamento está inserido nos arts. 165 a 169 da CR/88, nos quais são 

destacados três documentos interdependentes: a Lei do Plano Plurianual 

– PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária 

Anual – LOA. 
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Na Constituição Estadual, esses instrumentos estão 

relacionados nos arts. 153 a 161. Já o art. 231, traz mais um plano de 

longo prazo, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI, que 

constitui importante ferramenta na luta para a redução das desigualdades 

sociais e regionais, observado o critério populacional. Além dessas 

normas constitucionais, o planejamento governamental possui como 

fundamentação legal básica a Lei Complementar 101/00 e a Lei Estadual 

14.172/02, alterada pela Lei estadual 15.011/04. 

Esses dispositivos estabelecem que a responsabilidade social 

na gestão pública consiste na implantação, pelo Estado, de políticas 

públicas, planos, programas, projetos e ações que assegurem o acesso 

da população à assistência social, educação, serviços de saúde, 

emprego, alimentação de qualidade, segurança pública, habitação, 

saneamento, transporte e lazer, com equidade de gênero, etnia, 

orientação sexual, idade e condição de deficiência. 

3.2 Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI 

Em cumprimento ao disposto no art. 231 da CE/89, a Lei 

estadual 15.032, de 20/1/04, instituiu o Plano Mineiro de Desenvolvimento 

Integrado – PMDI, estabelecendo o planejamento estratégico, para o 

período de 2003 a 2020, atualizado pela Lei estadual 17.007, de 28/9/07. 

A Lei estadual 17.007/07 introduziu modelo de gestão por 

resultados no Estado, traduzindo a estratégia de ação governamental em 

resultados finalísticos mensuráveis e agrupados em 11 áreas distintas, a 

fim de promover o desenvolvimento socioeconômico integrado do Estado 

e incluiu a sustentabilidade do meio ambiente aos objetivos do PMDI.  

No PMDI é apresentado o planejamento estratégico das 

políticas, ações e os programas, constituindo assim importante ferramenta 
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na luta para a redução das desigualdades sociais e regionais, observado 

o critério populacional, na dicção do § 2º do art. 157 da CE/89.   

A operacionalização do PMDI foi estruturada por meio de um 

conjunto de ações articuladas em áreas de resultados, nas quais deverão 

ser concentrados os melhores esforços e recursos, visando a transformar 

a estratégia em resultados efetivos para a sociedade e fundamenta-se na 

macrovisão de futuro de “Tornar Minas o melhor estado para se viver”. 

As áreas de resultado do PMDI, conforme fl. 1836 do relatório 

da CAMGE/2011, são: educação de qualidade; qualidade fiscal; qualidade 

e inovação em gestão pública, protagonismo juvenil; vida saudável; 

investimento e valor agregado da produção; inovação, tecnologia e 

qualidade; logística de integração e desenvolvimento; desenvolvimento do 

Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce; redução da pobreza e 

inclusão produtiva; qualidade ambiental; defesa social e rede de cidades e 

serviços. 

De acordo com o relatório da CAMGE/2011, às fls. 1835 e 

1836, o valor estimado para as receitas e previsto para as despesas em 

2011, somou R$ 46,803 bilhões no orçamento fiscal, inclusive com as 

operações intraorçamentáris (entre órgãos, fundos e entidades 

integrantes do orçamento fiscal) e R$ 5,999 bilhões no orçamento de 

investimento das empresas controladas pelo Estado, totalizando R$ 

52,802 bilhões. O crédito autorizado perfez R$ 66,675 bilhões, sendo R$ 

60,124 bilhões no orçamento fiscal e R$ 6,551 bilhões, no orçamento de 

investimento.  

A execução da despesa somou R$ 54,694 bilhões no 

orçamento fiscal e R$ 6,861 bilhões no orçamento de investimento, 

totalizando R$ 61,555 bilhões. Deste total, foram aplicados nas áreas de 

resultado R$ 18,9 bilhões, representando 30,7% do total da despesa do 
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exercício, e, nos programas especiais, foram aplicados R$ 42,65 bilhões, 

representando 69,3% do total da despesa do exercício, como 

demonstrado na Tabela 40, à fl. 1836 do relatório da CAMGE/2011.  

Ressaltou a CAMGE/2011, à fl. 1836, que as áreas com 

maiores aportes de recursos foram: educação de qualidade; vida 

saudável e investimento e valor agregado da produção e, com os 

menores, qualidade fiscal; protagonismo juvenil e qualidade ambiental, 

que, em 2011, foi a área que apresentou o menor montante de recursos 

aplicados.  

3.3 Regionalização das Políticas Públicas  

É cediço que um dos objetivos da política orçamentária é 

promover intervenções na economia para tornar a sociedade menos 

desigual. Para tanto, visando à redução das desigualdades interregionais, 

em harmonia com o art. 165, § 7°, da CR/88 e os arts. 154, 157, § 2°, da 

CE/89; a Lei 19.099, de 10/8/10, LDO – 2011, em seu art. 54, estabeleceu 

que a execução orçamentária dos investimentos do orçamento fiscal 

ocorresse de forma regionalizada. O Decreto 45.540, de 28/1/11, em seu 

art. 6º, § 6º, inciso III, determinou os registros mensais, de forma 

regionalizada, das informações sobre a execução dos programas 

associados e especiais do PPAG no Sistema de Informações Gerenciais 

e de Planejamento - SIGPlan. 

A CAMGE/2011, à fl. 1837, aponta que o Estado de Minas 

Gerais é dividido em dez regiões administrativas, que se somam à região 

denominada genericamente de “Estadual”.  

De acordo com a fl. 1838 do relatório da CAMGE/2011, em 

2011 houve significativa evolução no registro da regionalização das ações 

governamentais, com a melhoria da identificação dos destinatários das 
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políticas empreendidas no Estado, condição para dar transparência às 

alocações, de forma a contribuir para a redução das desigualdades inter-

regionais, cumprindo-se as prescrições constitucionais e legais. 

Para o período de 2008 a 2011, as regiões que receberam 

menos recursos foram: Noroeste de Minas; Alto Paranaíba; Centro Oeste 

e Jequitinhonha / Mucuri, a despeito de as mesmas se posicionarem 

economicamente aquém das demais, tanto nos últimos anos quanto nas 

projeções futuras – fl. 1838 do Relatório da CAMGE/2011.   

Com relação ao fato das regiões mencionadas acima terem 

recebido menos recursos nos exercícios de 2008 a 2011, a SEPLAG, em 

sua defesa às fls. 2477 a 2481, esclarece que estas regiões receberam 

menos recursos neste período somente em termos absolutos, o que se 

justifica pelo fato das respectivas populações serem menores quando 

comparadas às demais regiões.  

A SEPLAG alega que para análise comparativa entre a 

distribuição financeira dos recursos por região de planejamento do Estado 

o mais apropriado é fazer a comparação da execução financeira per 

capita entre as regiões de planejamento do Estado. Ressalta que o 

gráfico (Execução Orçamentária per capita por macrorregião Minas 

Gerias  - 2008 a 2011) , à fl. 2479, evidencia que as regiões Noroeste de 

Minas e Alto Paranaíba encontram-se entre as que proporcionalmente 

receberam mais recursos.  

Alega ainda que a concentração dos gastos na macrorregião 

Central deve-se as despesas de natureza obrigatória como as 

transferências constitucionais aos municípios e o pagamento de 

servidores ativos, inativos e pensionistas, bem como os custos de 

natureza tipicamente administrativa alocados nos programas 

padronizados Apoio à Administração Pública e as obrigações especiais. 
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Salienta que excetuando os programas padronizados, as 

regiões menos favorecidas como o Jequitinhonha/Mucuri e o Norte de 

Minas são as que apresentam maior crescimento da distribuição per 

capita dos recursos do Estado, encontrando-se entre as regiões que 

proporcionalmente receberam mais aportes de recursos, ao lado da 

macrorregião Central.  

Destaca que o processo de regionalização da execução 

orçamentária do Estado iniciou-se em 2008, razão pela qual os dados 

expostos refletem um esforço no sentido de aprimorar a consistência das 

informações, o que em parte pode explicar o relativo declínio da região 

Central, comparativamente às demais, ao longo da execução do PPAG.  

Destaca ainda que pode ser feita outra análise relacionada com 

a regionalização dos gastos per capita dos programas sociais, entendidos 

e retratados no Balanço Social do Estado. Desta forma, verifica-se que 

em 2011 as macrorregiões Noroeste de Minas, Central, Norte de Minas e 

Jequitinhonha/Mucuri, estão entre as mais beneficiadas. 

A CAMGE/2011 em sua análise, às fls. 2585 a 2586, aponta 

que no processo de avaliação da macrogestão governamental, buscou-se 

aferir, no presente tópico, o procedimento de regionalização da execução 

orçamentária como instrumento de redução das desigualdades inter-

regionais no Estado. Aponta ainda que utilizando os dados 

disponibilizados no SIGPlan constata-se que as regiões Noroeste de 

Minas, Alto Paranaíba, Centro-Oeste e Jequitinhonha/Mucuri, no período 

de 2008 a 2011, são  regiões com as menores alocações de recursos, 

ficando também demonstrado que as demais regiões, exceto região 

denominada genericamente Estadual, apresentaram trajetória constante 

de aumentos no período, ainda que sensíveis.  
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Registra que a SEPLAG em sua defesa trouxe novos dados da 

distribuição regional dos recursos orçamentários, sob a ótica per capita, 

onde demonstra que as macrorregiões Noroeste de Minas e Alto 

Paranaíba encontram-se entre as que proporcionalmente mais receberam 

recursos. Em outra abordagem que excetua os programas padronizados, 

demonstra que as regiões Jequitinhonha/Mucuri e o Norte de Minas 

apresentaram maior crescimento no período, ao lado da macrorregião 

Central. 

Outra análise apresentada pela SEPLAG foi relacionada à 

regionalização dos gastos per capita dos programas sociais, 

demonstrando que, em 2011, as macrorregiões Noroeste de Minas, 

Central, Norte de Minas e Jequitinhonha/Mucuri estão entre as mais 

beneficiadas. E que a região Centro-Oeste permaneceu, também na 

metodologia aplicada pela SEPLAG, entre as menos beneficiadas com 

recursos orçamentários no período.  

A CAMGE/2011 conclui que permanece a concentração dos 

investimentos na região Central contribuindo para aumentar a 

concentração do crescimento econômico e da arrecadação nessa região. 

Aponta também que persistem as prioridades de melhorias dos 

indicadores sociais, especialmente de educação e saúde, nas regiões 

Jequitinhonha/Mucuri e Norte, apesar de não apresentarem resultados no 

nível desejado. Portanto, é necessário que os investimentos nessas 

regiões e em outras, igualmente mais pobres, sejam maiores, 

proporcionalmente às regiões mais desenvolvidas, e continuem 

apresentando evolução.  

Ressalta a alegação da defesa de que o PPAG 2012-2015 

apresentará ainda melhores condições para aprofundamento da análise 

acerca da estrutura distributiva dos gastos nas diversas macrorregiões, 
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mantendo o esforço contínuo no sentido de aprimorar a consistência das 

informações.  

Isso posto, verifica-se evolução no investimento per capita nas 

regiões Noroeste, Alto Paranaíba, Centro-Oeste e Jequitinhonha/Mucuri, 

apesar de aquele ter sido inferior ao realizado na região Central do 

Estado.  

3.4 Responsabilidade Social no Estado 

Com vistas a dotar o Estado de mais um instrumento a nortear 

a ação planejada e transparente, foi editada a Lei 15.011, em 15/1/04, 

que dispõe sobre a responsabilidade social na gestão pública estadual, 

que consiste na implementação de políticas públicas que visem à 

melhoria da condição social da população mineira, devendo servir como 

instrumentos de planejamento e avaliação social o Índice Mineiro de 

Responsabilidade Social (IMRS), o Mapa da Inclusão Social, o Balanço 

Social Anual e os anexos sociais do PPAG, da LDO e da LOA.  

3.4.1 Índice Mineiro de Responsabilidade Social – IMRS 

O IMRS foi criado pela Lei 14.172/02, para ser divulgado 

bienalmente e tem por objetivo apresentar o perfil do desempenho dos 

municípios do Estado nas áreas sociais, consoante preceito contido em 

seu art. 5º; sua apuração é de responsabilidade da Fundação João 

Pinheiro – FJP. 

O relatório da CAMGE/2011, à fl. 1839, aponta que, na série 

histórica do IMRS, até o exercício de 2006, houve melhoria sensível, mas 

constante, das condições sociais dos municípios, conforme demonstrado 

na Tabela 41.   
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A CAMGE/2011, à fl. 1840, demonstrou também que em 2008, 

com a alteração da metodologia de cálculo do IMRS, 594 municípios se 

apresentaram com o índice acima de 0,7, revelando o cumprimento da 

meta do PMDI, de alcançar em 2011, 100 municípios nesse patamar.  

Levando-se em consideração a utilização do IMRS para 

subsidiar o planejamento governamental, o relatório da CAMGE/2011 

informou que permanecem não identificadas as ações implementadas 

para o desenvolvimento dos 50 municípios com pior desempenho no 

IMRS e que deveria ser observada a determinação prevista no parágrafo 

único do art. 4º e no art. 5º da Lei 14.172/02. 

3.4.2 Balanço Social 

Nos termos do art. 8° da Lei 15.011/04, o balanço social do 

Estado deverá integrar a prestação de contas anual do Governador do 

Estado, em anexo específico e didático, contendo a prestação de contas 

dos resultados sociais alcançados no exercício anterior, com base na 

comparação entre as metas estabelecidas nos anexos sociais e a 

execução dos programas, projetos e ações constantes no orçamento para 

alcançá-las. O § 1° do citado artigo determina, caso não tenham sido 

atingidas as referidas metas, que o Executivo proponha, no balanço 

social, medidas corretivas a serem incorporadas à LDO. 

Segundo o Relatório da CAMGE/2011, à fl. 1840, o balanço 

social demonstrou o desempenho físico e financeiro dos programas que 

apresentaram mais de 50% dos recursos programados na LOA nas 

funções: assistência social; educação; saúde; trabalho; agricultura; 

direitos da cidadania; segurança pública; habitação; saneamento; 

transporte e desporto e lazer, não incluindo os programas de apoio à 

Administração Pública e obrigações especiais.  
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A CAMGE/2011 ainda esclareceu, à fl. 1840, que também 

foram apresentados os programas mencionados na Lei 18.692, de 

30/12/09, que uniformiza critérios para transferência gratuita de bens, 

valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública 

estadual e demonstrada a execução global dos programas sociais em 

2011, por tipo de orçamento, de programa, por área de resultado do 

PMDI, por função de governo e por ações de programas, segundo 

intervalo de desempenho físico e orçamentário e por macrorregião.  

3.5 Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 

O PPAG constitui-se em instrumento de planejamento amplo, 

elaborado no primeiro ano de governo para vigorar nos quatro anos 

subsequentes, visto que promove a convergência do conjunto das ações 

públicas que visam ao cumprimento das estratégias governamentais e 

dos meios orçamentários necessários à viabilização dos gastos públicos. 

Estão vinculados ao PPAG os programas estruturadores e os associados 

distribuídos nas áreas de resultados, além dos programas especiais.  

Conforme apontado no relatório da CAMGE/2011, às fls. 1842 

a 1845, a Lei 17.347, de 16/1/08, instituiu o PPAG para o quadriênio 2008 

a 2011, concluído em 2011 e revisado pela Lei 19.417, de 3/1/11, que 

incluiu sete novos programas ao plano e a exclusão de outros oito, 

fechando com 250 programas, dos quais 56 são estruturadores, 141 são 

associados e 53 são especiais. Também foram excluídas 144 ações de 

programas existentes e incluídas outras 128. Além das inclusões e 

exclusões de programas e ações, houve alterações qualitativas e 

quantitativas em programas e ações já existentes.  

A CAMGE/2011, às fls. 1842 e 1843, ressaltou que o Projeto 

de Lei de revisão do PPAG/2011 foi aprovado com 131 emendas 

parlamentares e 30 subemendas. Entre elas, foram acatadas 64 emendas 
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apresentadas pela Comissão de Participação Popular – CPP, colhidas 

durante as quatro audiências públicas realizadas pela ALEMG (Belo 

Horizonte, Itapagipe, Itaobim e São João Nepomuceno). Entre as 

emendas aprovadas, estão aquelas que tratam de ações de natureza 

social, ambiental, cultural, esportiva e tecnológica; não houve inclusão ou 

exclusão de programas, apenas alterações naqueles já existentes.  

Conforme demonstrado na Tabela 43, à fl. 1844 do relatório da 

CAMGE/2011, no período de 2008 a 2011, foi aplicado o valor total de R$ 

208,643 bilhões na execução orçamentária dos programas 

estruturadores, associados e especiais, considerando os orçamentos 

fiscal e de investimento das empresas. Houve redução na execução 

orçamentária dos programas estruturadores, de 13,02% dos orçamentos 

em 2010, para 8,84% em 2011, e aumento na execução orçamentária dos 

programas especiais, de 65,96% para 69,30%, permanecendo estável a 

execução dos programas associados no respectivo período. 

3.5.1 Programas Estruturadores 

Este tópico aborda especificamente os programas 

estruturadores, que são representados pelos programas estratégicos 

concebidos com a alocação prioritária dos recursos estaduais, sobre os 

quais são esperados os maiores impactos na ação do governo. Nesse 

sentido, compõem o eixo fundamental de atuação do Governo, a fim de 

materializar os objetivos estratégicos fixados no PMDI. 

 A CAMGE/2011, em seu relatório, às fls. 1845 e 1846, apontou 

que foi aplicado nos programas estruturadores, em 2011, o total de R$ 

5,439 bilhões, correspondendo a 8,84% dos orçamentos fiscal e de 

investimento das empresas controladas pelo Estado. Apontou ainda 

queda, em 2011, na execução dos seguintes programas estruturadores: 

Cidade Administrativa; Minas Avança; Novos Padrões de Gestão e 
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Atendimento da Educação Básica; PROACESSO; Promoção e atração de 

investimentos estratégicos e desenvolvimento das cadeias produtivas das 

empresas âncoras; Regionalização – Redes de atenção à saúde e 

Saneamento básico: mais saúde para todos. Esses programas, juntos, 

executaram 43% do total dos estruturadores em 2011 e representaram 

apenas 50% do executado em 2010. 

A Tabela 44, à fl. 1846, demonstra a execução orçamentária 

dos programas estruturadores, por categoria de ação no período de 2008 

a 2011, considerando o orçamento fiscal e de investimento das empresas. 

Por esta tabela confirma-se a predominância dos projetos do orçamento 

fiscal e mostra o decréscimo dos projetos do orçamento de investimento, 

especialmente a partir de 2010.  Ressalta-se que a conclusão dos 

projetos da Cidade Administrativa contribuiu para a queda no valor dos 

projetos do orçamento de investimento. 

Os dados da Tabela 45 (Programas estruturadores, por 

categoria e grupo de despesas), à fl. 1846, mostram a inexistência de 

despesas de pessoal na execução dos programas estruturadores e as 

outras despesas correntes incluem as despesas com a manutenção e 

funcionamento da máquina administrativa do governo. Os gastos dessa 

natureza passaram de 27% em 2010 para 34% em 2011.  

A Tabela 46, à fl. 1847 (Fontes de recursos do Orçamento 

Fiscal financiadores dos programas estruturadores) evidencia que as 

principais fontes financiadoras dos programas estruturadores são os 

recursos ordinários e as operações de crédito contratuais, a partir de 

2010, que identifica os recursos provenientes de reembolso decorrentes 

de operações de crédito para livre utilização do Estado, que, somadas às 

operações de crédito contratuais perfazem 8,08% do total das fontes em 
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2011. Destaque para a fonte convênios, acordos e ajustes que contribuiu 

com 9,92% neste ano. 

3.5.2 Análise Consolidada da Execução dos Programas do 

PPAG 

A CAMGE/2011, às fls. 1847 e 1848, demonstrou a execução 

das ações, agrupada por programas e áreas de resultado, possibilitando 

análises e conclusões gerais, com base no Índice de Aproveitamento 

Orçamentário - IAO. Contudo, constatou que o IAO possuía limitações, 

razão pela qual vislumbrou a necessidade de uma revisão metodológica 

no índice. Para tanto, foram demandados estudos estatísticos, 

acobertados pelo contrato vigente entre este Tribunal de Contas e a 

Fundação Dom Cabral – FDC, estando os resultados em fase de análise 

e validação por esta equipe técnica, com perspectiva de aplicação no 

exame das Contas de 2012. 

4. GESTÃO POR RESULTADOS 

4.1 Introdução 

A partir do exame da Prestação de Contas do Governador de 2010, 

este Tribunal passou a examinar não apenas a regularidade dos gastos 

públicos, mas também a eficiência, a eficácia e a efetividade das políticas 

e programas públicos. Assim, busca-se disponibilizar informações e 

apontamentos à sociedade e ao Governo mineiro em relação aos 

resultados de políticas e programas implementados, o que propicia 

subsídios para o aprimoramento da gestão pública e, via de 

consequência, para a qualidade de vida e bem estar da população.  
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Para tanto, inicialmente, foram utilizados os principais instrumentos 

de planejamento e orçamento governamentais, quais sejam, o PMDI 

2007-2023; o PPAG 2008-2011, revisão 2011; a LDO 2011 e a LOA 2011. 

O estudo da unidade técnica, às fls. 1851 a 2089, seguiu a lógica 

de atuação do Governo de Minas Gerais, dividida nas onze áreas de 

resultados e nos dois pilares do PMDI, buscando-se, para cada um deles, 

avaliar tanto a execução orçamentária global a partir de seus respectivos 

programas e ações, como o desempenho aferido por meio da seleção de 

indicadores constantes no Caderno de Indicadores - 2011, produzido pelo 

próprio Governo, de indicadores disponíveis no âmbito de sistemas 

estatísticos nacionais ou estaduais e de outros definidos por este Tribunal 

de Contas, que permitissem análises e comparações suplementares.    

 Para a referida seleção de indicadores, aplicou-se o modelo dos “6 

Es” de mensuração do desempenho que inclui, na dimensão do resultado, 

a eficiência, a eficácia e a efetividade e, na dimensão de esforço, a 

economicidade, a excelência e a execução. 

Considerando que em 2011 se encerrou um ciclo do PPAG, na 

avaliação da execução orçamentária global das áreas de resultados foi 

examinada a execução nos exercícios de 2008 a 2011. 

4.2 Os Pilares da Gestão por Resultados 

De acordo com o PMDI, a segunda geração do Choque de Gestão, 

implantado pelo Governo de Minas a partir de 2007, baseia-se no binômio 

qualidade fiscal e gestão inovadora e eficiente. 

4.2.1 Qualidade Fiscal 

A qualidade fiscal visa, fundamentalmente, a assegurar a 

manutenção do equilíbrio das contas públicas, por meio da combinação 
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entre responsabilidade fiscal e atendimento das demandas sociais. Nesse 

diapasão, o PMDI estabeleceu os seguintes objetivos estratégicos:  

- manter o compromisso com o equilíbrio fiscal, aprimorando a 

prevenção e a mitigação de riscos fiscais; 

- estabilizar e iniciar a redução da despesa orçamentária como 

proporção do PIB estadual, passo que antecede uma política sustentável 

de redução da carga tributária; 

- melhorar a composição estratégica do gasto, aumentando a 

participação na despesa total dos investimentos públicos impulsionadores 

da competitividade da economia; 

- aumentar a aderência do orçamento à estratégia de médio prazo, 

ampliando a participação dos projetos estruturadores na despesa total; 

- ampliar a qualidade e a produtividade dos gastos setoriais; e 

- adotar política tributária indutora do investimento produtivo, com 

foco na simplificação e descomplicação. 

A estratégia definida no PMDI para atingir a qualidade fiscal foi 

desdobrada no PPAG 2011 em seis programas, sendo três estruturadores 

e três associados, os quais foram operacionalizados por meio de vinte e 

nove ações, e executados pelo orçamento fiscal na função de Governo, 

Administração. 

Da análise da execução orçamentária dos programas da área 

Qualidade Fiscal, verifica-se que houve pequeno crescimento nos 

recursos aplicados em 2011 em relação a 2008, na ordem de 2,64%, 

conforme tabela 48, à fl. 1854. 
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No tocante aos programas inseridos na referida área, constata-se 

forte retração na execução do programa Eficiência Tributária e 

Simplificação, da ordem de 56,34% em valores correntes e de 62,57% em 

valores constantes, e expressivos acréscimos nos programas 

Fortalecimento Institucional para Modernização da Gestão Fiscal, de 

409,52% em valores correntes e de 336,83% em valores constantes, e 

Planejamento, Orçamento e Articulação das Ações Governamentais, de 

235,75% em valores correntes e de 187,85% em valores constantes.  

A representatividade dos valores executados na área em relação 

ao total da despesa no exercício, passou de 0,19% em 2008 para 0,14% 

em 2011. Contudo, em comparação com o exercício de 2010, houve 

aumento dos valores executados. O total aplicado nos quatro exercícios 

alcançou R$ 309,077 milhões, o que corresponde a 0,15% dos 

orçamentos.  

De acordo com o relatório da CAMGE/2011, à fl. 1855, as 

despesas em Outras Despesas Correntes atingiram o montante de R$ 68 

milhões, o que representa 79% do total, dos quais sobressaem Outros 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, com R$ 42 milhões, perfazendo 

49% do total, e Locação de Mão de Obra, com R$ 16 milhões, ou 19% do 

total. As Despesas de Capital, que representaram 19% do total, foram 

com Investimentos, dos quais se destacam os Equipamentos e Material 

Permanente, no valor de R$ 12 milhões, ou 14% do total. 

4.2.1.1  Programa destacado 

Em razão da materialidade, risco e relevância no contexto da 

qualidade fiscal, a unidade técnica destacou o programa estruturador 

Fortalecimento Institucional para Modernização da Gestão Fiscal, tendo 

em vista que foram realizadas despesas no total de R$ 22,395 milhões, 

correspondentes a 26% da execução da área em 2011, e que sua 
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execução alcançou, em tal exercício, apenas 51,71% do financeiro 

previsto na LOA, o que representa 59,97% do crédito autorizado e 

46,67% das metas físicas das ações que o compreendem, em média. 

O aludido programa, que se encontra vinculado aos resultados 

finalísticos do PMDI de aumentar a participação dos investimentos na 

despesa orçamentária e de reduzir a participação das despesas, foi criado 

em 2008, tendo como objetivo manter o compromisso com o equilíbrio 

das contas públicas, aprimorando a prevenção e a mitigação de riscos 

fiscais por meio de uma gestão moderna e eficiente, visando a subsidiar a 

elevação da capacidade de investimentos e a aprimorar os mecanismos 

de cobrança e os instrumentos de arrecadação fiscal. 

Como estratégias para implementação, buscou-se: garantir a 

atualização de dados referentes à arrecadação estadual ocorrida nos 

demais órgãos; aprimorar os sistemas de gestão e processos de trabalho; 

aprimorar os instrumentos de divulgação e comunicação da SEF; 

aperfeiçoar os processos de integração contábil das empresas estatais 

dependentes; integrar e valorizar os servidores da SEF; implantar um 

sistema de mitigação de riscos fiscais; capacitar o corpo técnico e 

gerencial da fazenda estadual e prover a SEF com a infraestrutura, 

equipamentos e tecnologia de informação. 

De acordo com o relatório da CAMGE/2011, à fl. 1856, as 

operações de crédito contratuais corresponderam a 88,33% das fontes de 

financiamento no período de 2008 a 2011. A ausência de execução do 

programa em 2009 foi justificada, no SIGPlan, pela não assinatura do 

contrato com o BID, o que fez com que as ações fossem reprogramadas 

para 2010.  

No exercício de 2010, conforme justificativa no SIGPlan, também 

não ocorreram os desembolsos previstos pelo citado Banco, o que 
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resultou na baixa execução financeira, uma vez que o aporte dos recursos 

advindos de operação de crédito, então com o BIRD, foi tardio, tendo os 

produtos das ações ou sido desenvolvidos com recursos internos à SEF, 

ou reprogramados para 2011. 

 Verifica-se que a maior execução ocorreu em 2011, embora tenha 

representado apenas 51,71% do previsto e 59,97% do autorizado na 

LOA, tendo tal ocorrência sido justificada pela necessidade de redução de 

custos e redefinição de prioridades, em decorrência da desaceleração 

econômica, o que impactou negativamente no desempenho das ações, 

consoante informação no SIGPlan.  

De acordo com a tabela 50, à fl. 1856, das ações inseridas no 

programa Fortalecimento Institucional para Modernização da Gestão 

Fiscal, a ação Melhoria da Eficiência e Eficácia da Administração 

Tributária foi a que alcançou maior índice de realização financeira, 

totalizando 81,50% da despesa autorizada, tendo a ação Fortalecimento 

da Gestão do Conhecimento atingido 39,78%. Por sua vez, a execução 

financeira das ações Cooperação Interinstitucional Nacional e 

Internacional, Aperfeiçoamento, Gestão, Cadastro e Implantação do 

Sistema Público de Escrituração Digital, Aperfeiçoamento Gestão 

Recursos Humanos atingiu, apenas, 7,9%, 7,97% e 13,49% da despesa 

autorizada, respectivamente.  

Na ação Melhoria da Eficiência e Eficácia da Administração 

Tributária foram alocados R$ 21 milhões, o que corresponde a 49% dos 

recursos previstos para o programa. A esse respeito, a unidade técnica 

apontou que o produto de tal ação se mostra restrito e insuficiente para 

mensurar o alcance de sua finalidade, que envolve: ampliar a implantação 

do Super-Simples; aperfeiçoar os processos de arrecadação e cobrança 

administrativa, fiscalização de trânsito e capacidade operacional do 
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núcleo de auditoria digital; implantar inteligência analítica e promover e 

institucionalizar a prática de educação fiscal.  

Todavia, de acordo com a informação disponível no sítio eletrônico 

da SEF7, o produto da citada ação não se limita à implantação de centros 

de tratamento de carga e delegacias fiscais de trânsito, abrangendo, 

também, a renovação da infraestrutura operacional das unidades fiscais e 

desenvolvimento e implantação de sistemas informatizados.  

Por fim, interessa observar que, no exame das Contas do 

Governador de 2010, questionou-se a relevância do indicador “Grau de 

alcance da meta de resultado primário do Programa Estruturação e Ajuste 

Fiscal do Estado de Minas Gerais – PAF” para medir o desempenho do 

Programa Fortalecimento Institucional para Modernização da Gestão 

Fiscal, tendo em vista que, mesmo o programa tendo apresentado baixos 

índices de execução, o indicador atingiu ou ultrapassou a meta 

estabelecida no PAF, no período examinado, que compreendeu os 

exercícios de 2006 e 2009 a 2011. Diante disso, foi sugerida a definição 

de indicador(es) que melhor possibilite(m) a aferição do alcance do 

objetivo do referido programa. Todavia, conforme destacado no Relatório 

CAMGE/2011, às fls. 1859, por meio de consulta ao PPAG 2012/2015, 

verifica-se a ausência de indicador para o programa nesse plano. 

4.2.1.2  Desempenho governamental no pilar Qualidade 

Fiscal 

Com base nos indicadores de macrogestão definidos pelo próprio 

Governo e de outros agregados, buscou-se aferir o alcance dos 

resultados finalísticos da área Qualidade Fiscal, conforme análise a 

seguir: 

                                            

7
 Disponível em <http.fazenda.mg.gov.br/secretaria/programas acoes/0207 1247 

tributaria.html>. Aceso em 31 mai. 2012 
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a) arrecadação de ICMS, excluindo juros, multas, dívida ativa e 

anistia 

O indicador é empregado para avaliar a capacidade de 

arrecadação da receita estadual, tendo em vista a modernização da 

gestão tributária, o aprimoramento da prevenção e a mitigação de riscos 

tributários. O resultado esperado é a obtenção dos recursos necessários 

para a manutenção do equilíbrio orçamentário, importante elemento da 

qualidade do gasto público. 

Tal indicador apresenta limitações, uma vez que não mede a 

efetiva capacidade arrecadatória do Estado, por não considerar a 

sonegação, a informalidade e a desoneração fiscal. Além disso, não 

permite aferir se o aumento da arrecadação decorre do crescimento 

econômico e/ou do esforço do Governo.  

Conforme o relatório CAMGE/2011, à fl. 1860, à exceção dos anos 

de crise, 2002 e 2009, houve expressivo crescimento na arrecadação do 

ICMS, chegando a 18% ao ano em 2004, 2005, 2008 e 2010. Em 2011, o 

crescimento foi de 9,5%, também bastante alto, especialmente após o 

crescimento expressivo de 2010. Esses dados revelam significativo 

crescimento da atividade econômica em Minas Gerais durante o período 

considerado, o que resultou no aumento da arrecadação do Estado. A 

relação entre a arrecadação e o PIB do Estado mudou pouco no período, 

variando entre 7,22% e 8,00%, o que demonstra que a atividade 

econômica constitui o componente mais significativo do crescimento da 

arrecadação de ICMS. 

Não obstante o desempenho positivo, vale pontuar que o 

aprimoramento da fiscalização e a eliminação da informalidade podem 

melhorar a arrecadação do Estado. 
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b) Economia anual com redução de custos unitários de serviços 

estratégicos e com atividades-meio 

Os indicadores avaliam a economia obtida com a implantação de 

novos modelos de aquisição de produtos e serviços, resultante do projeto 

Gestão Estratégica de Suprimentos – GES – e com a redução dos 

recursos aplicados em atividades-meio no Poder Executivo estadual. 

Compara-se a economia potencial com a economia real obtida pelos 

novos modelos de aquisição de produtos e serviços desenvolvidos nos 

grupos de compras abrangidos pelo projeto GES (produtos betuminosos, 

microcomputadores, medicamentos e materiais de escritório) e com as 

atividades-meio, que são aquelas acessórias ou intermediárias à atividade 

finalística de cada instituição.  

De acordo com o relatório CAMGE/2011, à fl. 1862, os aludidos 

indicadores apresentaram resultados positivos durante o período de 2007 

a 2010, com redução acumulada de R$ 157,4 milhões para o projeto GES 

e de R$ 117,7 milhões para atividades-meio. Excetua-se, apenas, o 

exercício de 2008, em que foram apurados resultados negativos em 

relação às atividades-meio, o que pode ser explicado pelo impacto da 

crise econômica e pelo crescimento negativo do PIB estadual do período. 

c) Participação das despesas de capital na despesa total 

O indicador expressa a participação das despesas de capital do 

orçamento fiscal na despesa total do Estado em dado período de tempo, 

sendo consideradas os grupos de despesa 4 (investimentos), 5 (inversões 

financeiras) e 6 (amortização da dívida). Utiliza-se tal indicador para 

avaliar a qualidade do gasto público, pressupondo-se que a maior 

participação das despesas de capital na despesa total do Estado 

representa melhoria na qualidade do gasto, uma vez que a maior 

alocação dos recursos em despesas de capital pode ser entendida como 
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resultado do esforço do Governo em gastar mais nos projetos de 

transformação da infraestrutura física do Estado do que com a 

manutenção da máquina pública. 

Entretanto, ressalva-se que, em determinadas situações, em face 

da necessidade de aumento do custeio para a manutenção de serviços 

públicos de qualidade, tais como educação e saúde, ter-se-ia um viés de 

baixa para o indicador, o que não necessariamente revela a baixa 

qualidade do gasto público. 

De acordo com o relatório da CAMGE/2011, à fl. 1863, a 

comparação entre as taxas de crescimento nos períodos de 2002 a 2006 

e de 2007 a 2011 mostra a mudança na composição das diferentes 

contas dentro das despesas de capital. Enquanto no período de 2002 a 

2006 os investimentos cresceram a uma taxa de 38,42% ao ano, os 

gastos com amortização da dívida aumentaram somente 4,36%; ao passo 

que, no período de 2007 a 2011, houve inversão dessa tendência, tendo 

os investimentos crescido a uma taxa de 6,71% ao ano e as despesas 

com amortização da dívida sofrido elevação de 36,81% ao ano.  

Assim, não somente a meta das despesas de capital não foi 

atingida, como a mudança da composição dos gastos em despesas de 

capital, nos últimos anos, privilegiou a realização de gastos com 

amortização da dívida, em detrimento de investimentos, situação que, 

embora relevante para as contas do Estado, não resulta em melhoria 

direta para o bem estar da sociedade. 

d) Investimentos e inversões financeiras na despesa total e em 

relação às outras despesas correntes 

O indicador expressa a representatividade das despesas com 

investimentos e inversões financeiras do orçamento fiscal na despesa 
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total e em relação às outras despesas correntes, bem como sua evolução 

ao longo do tempo. Permite-se avaliar em que medida os gastos do 

Estado estão sendo direcionados para a melhoria na composição 

estratégica do gasto, com o aumento dos investimentos públicos 

impulsionadores da competitividade da economia, e compará-los aos 

dispêndios com o custeio da máquina pública. 

Como limitações, destaca-se que o indicador retrata apenas o 

volume de recursos investidos, não avaliando a qualidade desses gastos, 

além de priorizar os investimentos em detrimento das despesas de 

custeio. 

Conforme o relatório CAMGE/2011, à fl. 1865, verifica-se 

significativa queda na participação dos investimentos e inversões 

financeiras em relação ao orçamento fiscal na despesa total, que 

alcançaram 9,6% em 2010 e 7,5% em 2011, em comparação 

especialmente com os exercícios de 2006 e 2009, em que tais índices 

atingiram, respectivamente, 10,9% e 10,7%.  

A razão entre investimentos e inversões financeiras do orçamento 

fiscal e outras despesas correntes também apresentou notável redução, 

tendo sido apurados os índices de 25,1% em 2010 e 20% em 2011, 

enquanto no exercício de 2006 e 2009 tais índices alcançaram 30,6%, e 

28,8%, respectivamente.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que, de forma geral, verificou-se 

menor eficácia no direcionamento e na composição dos gastos públicos. 

e) Relação entre despesas de pessoal e RCL, do Poder Executivo e 

dos demais Poderes 

O indicador expressa a relação entre a despesa com pessoal ativo, 

inativo e pensionistas e a RCL do Estado, conforme o estabelecido na 
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LRF, sendo empregado para avaliar o nível dos gastos com pessoal do 

Estado. Considera-se que um excessivo comprometimento da receita com 

tais despesas representa baixa qualidade do gasto público.  

Ressalta-se a importância do referido indicador, uma vez que 

retrata os níveis das despesas de pessoal que, por constituírem o maior 

gasto do Governo, têm repercussão no alcance de objetivos estratégicos 

da área, os quais incluem a estabilização e o início da redução da 

despesa orçamentária em proporção ao PIB e a melhoria da composição 

estratégica do gasto, com o aumento dos investimentos públicos.  

 De acordo com o relatório CAMGE/2011, à fl. 1866, as despesas 

com pessoal somaram R$13,44 bilhões em 2009 e R$16,13 bilhões em 

2010, o que representou aumento de 19,98%; tendo alcançado R$14,49 

bilhões em 2011, o que representa redução de 11,34% em comparação 

com 2010. Contudo, excluídos pagamentos extras realizados em 2010, 

decorrentes de decisões judiciais para reposicionamento de servidores de 

determinadas carreiras, constata-se que, apesar de o indicador ter 

apresentado queda em 2011, houve aumento de cerca de 17% nas 

despesas com pessoal ativo em comparação com o exercício anterior, 

passando de R$10,4 bilhões para R$12,2 bilhões. 

Acrescente-se que a queda na relação despesas de pessoal e RCL 

em 2011 foi favorecida pelo acréscimo na RCL de 12,37%, que passou de 

R$ 33,179 bilhões em 2010 para R$ 37,284 bilhões em 2011. 

f) Participação das outras despesas correntes na despesa total do 

exercício 

O indicador expressa a representatividade das outras despesas 

correntes no total das despesas em cada exercício, bem como sua 
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evolução ao longo do tempo, permitindo avaliar se os gastos do Estado 

estão sendo direcionados para custeio do aparato estatal ou não.  

Cumpre observar a limitação concernente ao fato de tal indicador 

não demonstrar a composição dos gastos, separando-se os 

imprescindíveis ou inflexíveis dos que podem ser reduzidos sem 

comprometer o bom funcionamento dos órgãos e instituições estatais. 

Ademais, tendo em vista a inexistência de metas de redução, o indicador, 

isoladamente, não revela a qualidade da gestão fiscal, nem a redução de 

gastos que poderia ser resultado de esforço do governo.  

Conforme o relatório CAMGE/2011, à fl. 1867, verifica-se o 

equilíbrio na relação entre outras despesas correntes e despesa total, no 

período de 2002 a 2011. Em relação a 2010, houve queda no indicador, 

embora as outras despesas correntes tenham aumentado em 7,72%, 

passando de R$16,44 bilhões para R$17,71 bilhões. A respeito, destaca-

se que o aumento de 10% na base de cálculo, ou seja, na despesa total 

liquidada, contribuiu para a queda do indicador. 

g) Relação entre resultado primário e as respectivas metas da LDO e 

entre resultado primário e o PIB de Minas Gerais 

O indicador expressa a relação entre o resultado primário efetivo e 

a meta estabelecida pela LDO e a relação entre o resultado primário 

efetivo e o PIB de Minas Gerais. Desse modo, retrata o nível de poupança 

do Estado de Minas Gerais e sua evolução ao longo do tempo, o que 

possibilita avaliar a sustentabilidade da política fiscal. 

De acordo com o relatório CAMGE/2011, à fl. 1869, verifica-se que 

Minas Gerais vem, de forma geral, cumprindo as metas de superávit 

primário estabelecidas na LDO. Em 2011, tendo em vista o cenário 

econômico favorável, retomou-se a trajetória de crescimento das metas 
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de superávit primário. Apesar de a meta do referido exercício não ter sido 

atingida, tendo sido alcançado o índice de 97,7%, o resultado primário do 

Estado alcançou notável crescimento em comparação com 2010, o que 

revela o aumento na capacidade de poupança primária por parte da 

gestão estadual.  

Contudo, o aludido indicador possui como limitação o fato de as 

metas da LDO serem discricionárias e, também, não revelarem se seu 

cumprimento é suficiente para honrar os compromissos com os encargos 

da dívida estadual. 

h) Índice de endividamento do Estado de Minas Gerais 

comparativamente à média dos índices dos outros Estados do 

Sudeste 

O indicador expressa o índice de endividamento do Estado de 

Minas Gerais, a média dos índices dos outros estados do Sudeste e os 

estados com maior e menor índice de endividamento. Porém, não são 

consideradas todas as variáveis que impactam o crescimento da dívida, 

como taxa de juros, acordos com a União, modificação no perfil da dívida, 

entre outras. 

A tabela 59, à fl. 1870, demonstra que o índice de endividamento 

do Estado permaneceu estável durante o período de 2007 a 2011. 

Todavia, apesar de esses se encontrarem abaixo do limite estabelecido 

pela Resolução 43/01 do Senado Federal, foram superiores, nos cinco 

exercícios, à média dos demais Estados do Sudeste, superando o índice 

de São Paulo, que tem a maior dívida em valores absolutos. 

Cabe observar que, enquanto a média dos outros Estados do 

Sudeste apresentou queda contínua no período examinado, tendo 

passado de 1,21 em 2007 para 1,03 em 2011, o índice de Minas Gerais 



 
            TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2011 93 

 

1.2 T

C

E

M

G 

   

FLS. ------

_____

_____

_____

_ 

     _____ 

 

 

manteve-se praticamente constante, o que mostra a perda relativa de 

oportunidade em relação aos outros entes da Federação.  

i) Relação entre receita tributária e PIB estadual comparativamente à 

média dos outros Estados do Sudeste e relação entre despesa fiscal 

e PIB estadual 

O indicador expressa a evolução da relação entre a receita 

tributária e o PIB do Estado, comparando-a com os outros Estados da 

região Sudeste, assim como a relação entre a despesa fiscal e o PIB 

estadual.  

Contudo, tal indicador não revela se o crescimento da receita 

tributária foi decorrente de iniciativas do Estado, de mudanças na política 

tributária ou de aumento da atividade econômica, assim como não 

demonstra os esforços de combate à evasão fiscal ou promoção da 

eficiência arrecadatória e as causas na mudança da relação entre 

despesa fiscal e PIB. Ademais, não permite mensurar a qualidade dos 

gastos realizados.  

De acordo com o relatório CAMGE/2011, à fl. 1871, a relação entre 

receita tributária e PIB, bem como entre despesa fiscal e PIB, manteve-se 

estável ao longo do período analisado, de 2006 a 2011.  

Nesse sentido, cabe entender que o Estado não apresentou 

políticas de mudanças tributárias significativas, que tenham causado 

impacto na arrecadação como um todo. Acrescente-se que, 

comparativamente à média dos outros Estados do Sudeste, o indicador 

de Minas Gerais revela que a receita tributária apresenta peso 

relativamente maior na composição da arrecadação total do Estado.  

j) Participação de fontes alternativas de recursos no total das fontes 

do Estado 
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O indicador expressa os resultados do esforço do Governo na 

busca de fontes alternativas de recursos a serem aplicados no processo 

de desenvolvimento do Estado, em relação ao total das fontes do 

orçamento fiscal, englobando Operação de Crédito Contratual - SWAP; 

Convênios, Acordos e Ajustes; Operação de Crédito Contratual e 

Doações.   

Tais fontes são caracterizadas pela flutuação, uma vez que 

convênios e acordos firmados não são fluxos constantes de recursos. 

Consoante o Relatório CAMGE/2011, à fl. 1872, destacam-se as 

Operações de SWAP que alcançaram quase R$ 1 bilhão em 2010, mas 

tiveram valor nulo em 2008 e 2009, tendo atingido R$ 69 milhões em 

2011.  

k) Participação dos projetos estruturadores na despesa total 

O indicador expressa a participação das despesas com os projetos 

estruturadores na despesa total do Estado em dado período de tempo. É 

utilizado para avaliar a qualidade do gasto público, considerando-se que 

uma maior destinação de recursos aos projetos que consistem na 

principal estratégia do governo implica na melhoria da capacidade de 

alocação dos recursos e de implementação da estratégia.  

De acordo com o relatório CAMGE/2011, à fl. 1874, o indicador 

apresentou significativo crescimento no período de 2005 a 2010, tendo 

havido expressiva queda em 2011, passando de 10,5% em 2010 para 

8,2% em 2011.  

Faz-se mister observar que tal indicador avalia somente o aspecto 

quantitativo da execução dos programas, sem mensurar sua efetividade 

em termos de geração de bem-estar social. Além disso, não são 

contabilizadas as despesas com pessoal, o que demonstraria os 
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verdadeiros custos desses programas. Consideram-se apenas as 

despesas realizadas no orçamento fiscal, sem incluir o orçamento de 

investimento. 

Não obstante o índice não retratar a qualidade dos recursos 

empregados, mas somente sua quantidade, é importante que seja 

revertida a interrupção na tendência de elevação ocorrida em 2011, tendo 

em vista o caráter estratégico dos projetos em tela, o que pressupõe que 

de sua realização deverão advir efetivas melhorias no desempenho da 

gestão pública e na qualidade de vida da sociedade. 

Assim, do exame dos indicadores utilizados pelo Governo para 

avaliação da qualidade fiscal – investimentos e inversões financeiras na 

despesa total e em relação às outras despesas correntes; relação entre 

resultado primário e as respectivas metas da LDO e entre resultado 

primário e o PIB de Minas Gerais; índice de endividamento do Estado de 

Minas Gerais comparativamente à média dos índices dos outros estados 

do Sudeste; relação entre receita tributária e PIB estadual 

comparativamente à média dos outros estados do Sudeste e relação 

entre despesa fiscal e PIB estadual e Participação dos projetos 

estruturadores na despesa total – verifica-se a insuficiência para a análise 

dos resultados de políticas e programas implementados, devendo ser 

criados ou identificados instrumentos de aferição que permitam análises 

mais consistentes, tendo em vista não somente a quantidade, mas 

também a qualidade dos gastos.  

A propósito, às fls. 2484 e 2485, a SEPLAG alegou que o Estado 

de Minas Gerais utiliza como método de aferição da qualidade fiscal os 

parâmetros e indicadores de acompanhamento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, medida considerada indispensável para a 

credibilidade fiscal junto à comunidade financeira. Acrescentou-se que, 
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conforme divulgado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de 

Minas Gerais, as metas estabelecidas na LRF foram alcançadas, 

deixando evidente a qualidade fiscal do Estado. 

Insta salientar que o controle por resultados não deve ser 

compreendido como um fim em si mesmo, mas sim como instrumento 

para o aperfeiçoamento da gestão pública, juntamente com outros 

processos e reformas simultâneas, tais como: a modernização do 

processo orçamentário, o aprimoramento dos sistemas de controle interno 

e externo e a eficiente administração dos recursos públicos, de modo a 

contribuir para a efetividade do Estado, tendo em vista a qualidade de 

vida e o bem estar da sociedade.  

Conforme Quirós (2000)8, o controle por resultados se apresenta 

como processo complexo e de longo prazo, cuja consolidação exige 

vontade política e o comprometimento do governo, apresentando-se como 

condições para sua implementação a participação social no controle da 

atividade governamental e a iniciativa política. Isso porque cabe ao Poder 

Executivo o processo de implementação da responsabilização por 

resultados, por meio da definição do marco legal e institucional, cuja 

colocação em prática ocorre de cima para baixo dentro da estrutura 

administrativa.  

A participação da sociedade é fundamental para o adequado 

controle por resultados da gestão pública, sendo necessário incorporar a 

visão não apenas do Governo, mas também da sociedade, nas 

prestações de contas, a fim de que essas não se apresentem como atos 

unilaterais, representativos dos resultados decorrentes das atividades 

                                            

8 QUIRÓS, Mario Mora. Responsabilización por el control de resultados. In: La 

responsabilización en la nueva gestión pública latinoamericana. Consejo Científico del 

CLAD (coord.), Buenos Aires: CLAD, 2000. 
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governamentais realizadas. As prestações de contas devem expressar a 

relação entre metas e resultados, tendo em vista o desempenho do 

Governo e os benefícios proporcionados aos grupos afetados pela política 

pública avaliada. Busca-se, pois, verificar não apenas a quantidade, mas 

também, a qualidade dos gastos públicos. 

No que tange à qualidade fiscal, verifica-se que o Governo do 

Estado vem mantendo o equilíbrio fiscal e acumulando superávits 

orçamentários desde 2004. Entretanto, cumpre observar a necessidade 

de se atentar para o equilíbrio de longo prazo. Vale dizer, em relação às 

receitas, constata-se não haver problemas significativos na arrecadação, 

apesar de não haver indícios de melhora, tendo em vista o equilíbrio na 

trajetória da relação com o PIB ao longo do tempo. Lado outro, devem ser 

acompanhados os dados relativos às fontes alternativas de receitas, que 

mostram flutuação nessas entradas, além da concentração em operações 

de créditos, as quais podem até contribuir para a solução de problemas 

atuais, mas representam dívida e, portanto, compromissos para os 

governos futuros. 

A propósito, em relação ao apontamento da CAMGE acerca da 

dívida consolidada do Estado, segundo o qual se mostra necessário 

atentar para o equilíbrio de longo prazo, em razão da imperiosa obtenção 

de superávits primários para saldar os compromissos com a dívida, a 

SEPLAG destacou a implementação de várias ações para a redução das 

despesas operacionais, tendo sido ressaltados os projetos Gestão 

Estratégica de Suprimentos (GES), Pré-compra e Governança em Rede. 

Acrescentou-se, também, que os gastos com despesas típicas de área 

meio atingiram R$ 1,4 bilhão em 2011, o que correspondeu a uma 

economia de 12% em relação ao montante previsto inicialmente, que era 

de R$ 1,8 bilhão. Conforme apontamento da unidade técnica, à fl. 2589, 

em sede de reexame, verificou-se que os aludidos gastos alcançaram R$ 
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1,6 bilhão, e não R$ 1,4 bilhão, apesar de o respectivo percentual de 

economia ter sido corretamente informado pela SEPLAG. 

Do estudo da defesa apresentada, depreende-se que a SEPLAG 

se manifestou de maneira ampla e genérica, não tendo se posicionado 

em relação aos vários apontamentos feitos pela unidade técnica sobre a 

área de resultado Qualidade Fiscal. Limitou-se a afirmar que o 

cumprimento dos parâmetros da LRF demonstraria a qualidade fiscal do 

Estado. Somente houve posicionamento de forma específica sobre as 

economias obtidas com a redução de despesas com atividades-meio e 

com a aquisição de suprimentos. Contudo, não foi abordado o 

apontamento segundo o qual as metas do PMDI para essas economias 

não teriam sido bem dimensionadas, em face dos valores efetivamente 

alcançados. 

Assim, não foi apresentada qualquer alegação no tocante à ampla 

análise desenvolvida pela CAMGE, às fls. 1853 a 1875, que englobou, de 

forma isolada e conjunta, diferentes aspectos da gestão fiscal 

relacionados ao comportamento das receitas e das despesas públicas.  

Tal ocorrência evidencia a necessidade de serem devidamente 

discriminadas, pelo Relator das Contas do Governador, as irregularidades 

e constatações apontadas pela unidade técnica, em relação às quais 

deverá ser oportunizada manifestação em sede de abertura de vista.       

Acrescente-se a ausência de manifestação quanto aos 

apontamentos relativos aos atributos e à execução do programa 

estruturador Fortalecimento Institucional para a Modernização da Gestão 

Fiscal (29) e aos resultados da avaliação executiva dos projetos 

estruturadores dessa área de resultado, realizada pelo Escritório de 

Prioridades Estratégicas do Governo em 2010. No exame das Contas do 

Governador de 2010 foi questionada a relevância do indicador “Grau de 
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alcance da meta de resultado primário do Programa Estruturação e Ajuste 

Fiscal do Estado de Minas Gerais – PAF” para medir o desempenho do 

citado programa, tendo em vista que, mesmo esse tendo apresentado 

baixos índices de execução, o indicador atingiu ou ultrapassou a meta 

estabelecida no PAF, no período examinado, que compreendeu os 

exercícios de 2006 e 2009 a 2011. Diante disso, foi sugerida a definição 

de indicador(es) que melhor possibilite(m) a aferição do alcance do 

objetivo do referido programa. Todavia, conforme destacado no relatório 

CAMGE/2011, à fl. 1859, por meio de consulta ao PPAG 2012/2015, 

verifica-se a ausência de indicador para o programa nesse plano. 

4.2.2  Qualidade e Inovação em Gestão Pública 

Por meio de tal pilar, busca-se alcançar crescentes padrões de 

qualidade e inovação na administração pública em Minas Gerais. Para 

isso, foram definidos os seguintes objetivos estratégicos: 

- ampliar a transparência e o controle social das ações de governo, 

implementando a governança social; 

- incorporar inovações e disseminar boas práticas de gestão nas 

instituições públicas; 

- aprimorar a governança corporativa (empresas públicas, 

autarquias e fundações); 

- aprofundar a profissionalização de gestores públicos; 

- aumentar a utilização do governo eletrônico, dando ênfase à 

prestação de serviços ao público; 

- aumentar a presença do terceiro setor na prestação de serviços; 

- efetivar política de prestação de contas à sociedade; e 
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- manter o compromisso com o equilíbrio fiscal, aprimorando a 

prevenção e a mitigação de riscos de gestão. 

Tais objetivos deverão gerar os seguintes resultados finalísticos, de 

acordo com a meta para 2011, em relação ao apurado na atualização do 

PMDI em 2007: elevação do número de serviços públicos disponibilizados 

via internet de 1.100 para 1.600; aumento do número de cargos com 

processo de certificação ocupacional implementado de 1 para 9; obtenção 

de 100% no grau de implementação da agenda setorial de choque de 

gestão; aumento do número de empresas estaduais estatais com 

governança corporativa implantada, a fim de que sejam totalizadas 17; 

aumento da percepção da população quanto à confiança nas instituições 

públicas e qualidade dos serviços prestados. 

Os programas da área foram operacionalizados nos Orçamentos 

Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas, por meio de 31 

ações nas funções de governo: Administração; Ciência e Tecnologia; 

Direitos da Cidadania; Gestão Ambiental; Segurança Pública e 

Transporte. Os recursos aplicados totalizaram R$ 201,3 milhões em 2011, 

representando 0,33% do total das despesas realizadas no exercício. 

De acordo com o relatório CAMGE/2011, à fl. 1877, constata-se 

que houve queda expressiva na execução financeira total da área em 

2011 em relação aos exercícios de 2008 a 2010, se considerados os 

valores correntes. As despesas totais na área alcançaram o montante de 

R$ 1,987bilhão no período de 2008 a 2011, o que representa 0,95% dos 

orçamentos. 

As despesas da área, em 2011, concentraram-se no Orçamento 

Fiscal, R$ 174 milhões, ou 86% do total, com destaque para Outras 

Despesas Correntes, com R$ 159,2 milhões, ou 79% do total, em função 

da mudança no caráter dos gastos, haja vista a construção da Cidade 
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Administrativa (CAMG), até 2010, quando os investimentos do Orçamento 

de Investimento sobressaíram para sua operacionalização. Assim, 

verificam-se expressivos aumentos nas despesas com Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica (Serviços de TI; Postais e Telegráficos; 

Telecomunicação; Energia Elétrica e outros), perfazendo R$ 107 milhões, 

ou 53% da área, e com Locação de Mão de Obra (Locação de Serviços 

de Apoio Administrativo e de Conservação e Limpeza), R$ 39,2 milhões, 

ou 19% do total. As despesas de capital concentraram-se em 

investimentos e totalizaram R$ 42 milhões, 21% do total, somados os 

orçamentos fiscal e de investimento das empresas controladas. 

4.2.2.1  Programa destacado 

Em razão da relevância, materialidade e risco, a unidade técnica 

destacou o programa estruturador Cidade Administrativa – CAMG, tendo 

em vista que foram realizadas despesas no total de R$ 160,786 milhões 

em 2011, que sua execução alcançou, em média, 89% dos recursos da 

área de resultado no período de 2008 a 2011, e que houve baixa 

execução financeira em 2011, da ordem de 66% do crédito inicial da LOA 

e de 51,32% do crédito autorizado, e física, de 42%, em média, das metas 

pactuadas. 

O referido programa tem como objetivo centralizar os órgãos da 

administração direta e parte da indireta, buscando a crescente integração 

dos entes governamentais, o aumento da eficiência dos serviços públicos 

e a redução dos custos administrativos. Ademais, almeja-se a promoção 

de melhorias das áreas do entorno da CAMG. Intenta-se criar condições 

para que o Estado possa oferecer serviços de melhor qualidade, 

racionalizar os custos da máquina administrativa, otimizar os processos 

de comunicação, incrementar a interação entre os diversos órgãos e 

entidades, bem como oferecer melhor ambiente e condições de trabalho 
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para os servidores, além de promover o desenvolvimento regional do 

vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte.  

Desde sua criação em 2004, foram aplicados recursos da ordem de 

R$ 1,857 bilhão, sendo tais despesas executadas, até 2007, apenas pelo 

orçamento fiscal sob a responsabilidade da SEPLAG. A partir de 2008, a 

cargo da SEDESE, passou o aludido programa a ser executado também 

pelo orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado, 

especificamente pela CODEMIG, responsável pela execução das obras 

do complexo. 

De acordo com o Relatório CAMGE/2011, à fl. 1879, os valores 

aplicados na CAMG, originários do Tesouro Estadual e executados 

mediante o orçamento fiscal, perfizeram, até 2011, R$ 448 milhões, o que 

corresponde a 24,13% do total, e o restante, R$ 1,409 bilhão, ou 75,87%, 

foi executado pelo orçamento de investimento, sendo proveniente da 

CODEMIG. Destaque-se que, com a conclusão das principais obras da 

CAMG em 2010, o programa passou, a partir de 2011, a concentrar os 

gastos em sua operação, sendo realizados por meio do orçamento fiscal. 

Em relação ao orçamento fiscal, as principais fontes financiadoras, 

no período de 2004 a 2011, foram Recursos Ordinários, que perfizeram 

R$ 199,917 milhões, o que corresponde a 10,76%, e as Operações de 

Crédito Contratuais – SWAP que somaram R$ 186,956 milhões, ou 

10,07%.  

Em 2011, o programa CAMG englobou as seguintes ações: 

Construção de Batalhão do CBMMG, Desapropriação e Melhorias das 

áreas do entorno da CAMG, Estruturação de Acessos Viários, Execução 

de Obras Complementares da CAMG, Gerenciamento das 

Condicionantes Ambientais da Licença de Operação da CAMG e 
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Operação da CAMG, tendo sido verificados desvios na execução física 

das ações, na execução financeira e na física em relação à financeira. 

A propósito, no que se refere às informações apresentadas no 

SIGPlan, faz-se mister ressaltar o apontamento da unidade técnica sobre 

a ação Execução de Obras Complementares da CAMG, à fl. 1881, tendo 

a SEPLAG consignado que o escopo de tal ação abrange também outros 

subprodutos, a fim de justificar a execução financeira de R$ 12,825 

milhões sem a contrapartida física. 

Dessa feita, a referida ação foi concebida com um produto e vários 

subprodutos, apesar de apresentar apenas uma unidade básica de gestão 

e definição de metas no PPAG, o que contraria o princípio da 

transparência e as diretrizes estabelecidas no Manual de Revisão do 

PPAG 2008-2011, que dispõe, in verbis: 

Na metodologia estabelecida pela Portaria n.º 42/99, cada 

ação, seja qual for o seu tipo, apresenta um único produto. 

Dessa forma, a ação encerra um ciclo produtivo composto por 

um conjunto de operações e etapas, articulando por meio de 

um processo uma série de recursos humanos, materiais, 

tecnológicos, políticos, gerenciais, institucionais, 

orçamentários, etc. 

[...] 

Em tese, cada categoria genérica de produto final ofertado pela 

unidade orçamentária deve compor uma ação específica, eis 

que o plano plurianual deve dar clara noção do que as 

unidades efetivamente entregam. No entanto, é possível 

também à unidade desdobrar uma ação nas diversas 

modalidades de produto eventualmente existentes, se as ações 

assim constituídas forem viáveis do ponto de vista 

orçamentário, ou seja, se apresentarem estruturas de custo 

independentes, tendo como objetivo operacionalizar um 

controle específico. 
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Cumpre observar que, até 2010, não havia sido definido indicador 

de resultados para o programa CAMG, tendo sido feita a sugestão para 

que fosse estabelecido tal indicador, no exame das Contas 

Governamentais daquele exercício, tendo em vista a mensuração do grau 

de consolidação da economia realizada com a implantação da Cidade 

Administrativa e a observância do princípio da transparência da atuação 

administrativa.  Por conseguinte, em 2011, foi definido o indicador 

Percentual de Ocupação da Cidade Administrativa, cuja apuração 

demonstrou 100% de ocupação naquele ano. 

4.2.2.2  Desempenho Governamental no Pilar Qualidade e 

Inovação  

Com base nos indicadores definidos pelo próprio Governo e de 

outros agregados, buscou-se aferir o implemento da estratégia definida 

para a área Qualidade e Inovação em Gestão Pública, conforme análise a 

seguir: 

a) Média das taxas de execução dos projetos estruturadores 

O indicador expressa a média das taxas de execução física e 

financeira dos projetos estruturadores em curso, sendo considerados na 

respectiva metodologia de apuração dois fatores: a taxa de execução 

ponderada pelo crédito inicial e a média aritmética de execução de cada 

ação por projeto estruturador. É utilizado para avaliar o desempenho 

médio do Governo do Estado na execução de seu plano estratégico, 

tendo em vista serem os projetos estruturadores considerados 

estratégicos para o alcance das metas governamentais estabelecidas. 

Faz-se mister observar a limitação de tal índice, decorrente do 

próprio planejamento dos projetos estruturadores, haja vista a 

possibilidade de projetos planejados de forma menos detalhada, com 
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prazos maiores, obterem taxas de execução mais elevadas em virtude de 

as margens de atraso serem menores e, não havendo transferência dos 

atrasos de um ano para outro, os marcos colocados com 

conservadorismo ensejam menor penalização. 

Acrescente-se que tal indicador representa avaliação global de 

todos os programas estruturadores, o que faz com que eventuais desvios 

de execução verificados na análise individualizada desses programas 

sejam atenuados. Além disso, apresentam-se apenas dados quantitativos, 

não sendo possível, por meio de sua análise, de forma isolada, avaliar a 

qualidade do gasto no que se refere à efetiva materialização da estratégia 

de desenvolvimento. 

A tabela 68, à fl. 1884, demonstra a contínua evolução da análise 

do aludido indicador no período de 2007 a 2011, tendo sido 

desconsiderada a variação negativa constatada no exercício de 2008, em 

razão da utilização de metodologia diferente para a apuração da taxa em 

2007. Dessa feita, mostra-se pertinente entender que a atuação do 

Governo do Estado vem fortalecendo o plano estratégico estabelecido, 

haja vista o aumento da taxa de execução média dos programas 

prioritários. 

b) Índice de interatividade de serviços 

O indicador expressa o percentual de serviços interativos e 

transacionais disponibilizados no Portal Minas, sítio eletrônico de acesso 

direto a um conjunto de serviços e informações do Governo. É utilizado 

para avaliar o volume de serviços do Governo do Estado disponibilizados 

à população por meio da internet, tendo em vista fazer com que os 

serviços sejam cada vez mais interativos, facilitando seu acesso aos 

cidadãos. 
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De acordo com o relatório da CAMGE/2011, à fl. 1885, no período 

de 2008 a 2010, houve expressivo aumento dos serviços prestados via 

internet, incluindo os serviços interativos - aqueles em que somente parte 

do processo de prestação do serviço é realizado pela internet – e os 

transacionais – em que todo o processo é realizado via internet -, que 

passaram de 264, ou 25,6%, do total disponibilizado, para 603, ou 55% do 

total. Destaca-se que os serviços interativos apresentaram o maior 

aumento, passando de 17% para 37%. 

Dessa feita, os resultados da apuração do indicador convergem 

para a materialização do objetivo estratégico do PMDI de aumentar a 

utilização do governo eletrônico. Porém, cumpre pontuar que o índice em 

tela concentra-se na avaliação da quantidade de serviços prestados via 

internet, não sendo mensurada a qualidade da respectiva prestação. 

Assim, restringe-se a análise ao aspecto da interatividade, não sendo 

considerada a satisfação do usuário. Ademais, é atribuída a todos os 

serviços igual importância, sem ponderação quanto a sua relevância ou à 

frequência de sua utilização pelos usuários.  

c) Índice de transparência e de controle social das ações de governo 

O índice configura instrumento social de avaliação de portais 

públicos, criado pela Associação Contas Abertas, entidade da sociedade 

civil sem fins lucrativos, com fundamento na LC 131/09, que acrescentou 

dispositivos à Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00 e determinou a 

disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a 

execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, em meios eletrônicos de acesso público.  

Conforme o relatório da CAMGE/2011, à fl. 1887, o portal do 

Governo do Estado de Minas Gerais ficou na quinta posição no ranking 

dos Estados, atrás de São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul e 
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Paraná, e em sexto lugar no ranking geral, tendo o portal do governo 

federal ficado na primeira colocação.  

d) Índice de certificação ocupacional dos cargos em comissão do 

Executivo Estadual 

O índice em tela foi criado pelo Governo do Estado com o objetivo 

de avaliar a conformidade das capacidades dos candidatos a ocupar 

cargos em comissão do Executivo Estadual em relação aos requisitos 

estabelecidos em um referencial de certificação, aferindo-se o domínio de 

conhecimentos técnico-funcionais. Nesse sentido, busca-se preencher os 

cargos comissionados com profissionais certificados, garantindo-se que 

pessoas competentes ocupem funções estratégicas na Administração 

Pública. 

A tabela 71, à fl. 1888, demonstra aumento expressivo do número 

de cargos em comissão do Executivo Estadual com processo de 

certificação ocupacional implementado, que passaram de 19 para 4.183 

no período de 2008 a 2010. Contudo, não houve evolução no período de 

2010 para 2011, tendo tal índice permanecido inalterado, com a redução 

da proporção entre o número de cargos comissionados com processo de 

certificação e o número total dos referidos cargos, que passou de 25,02% 

em 2010 para 23,95 em 2011.  

Conforme apontamento da unidade técnica, houve concentração 

da certificação de cargos em número restrito de órgãos e entidades, 

sendo a grande maioria (4.000 cargos) de diretor de escola que, para 

concorrer à eleição, precisa passar pelo processo de certificação. 

Acrescente-se que o referido indicador retrata apenas o 

quantitativo dos cargos em comissão com processo de certificação, não 
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sendo mensurados a qualidade e os resultados da certificação em face do 

propósito de sua implementação. 

e) Índice de satisfação dos termos de parcerias firmados pelo Poder 

Executivo do Estado de Minas Gerais 

O índice em epígrafe se baseia no resultado das avaliações 

procedidas pelo próprio Governo e informadas pela SEPLAG. Segundo as 

informações prestadas, a sistemática de avaliação dos termos de 

parcerias tem como base o programa de trabalho definido em cada termo 

e o respectivo quadro de indicadores e metas. Tal indicador deve 

contribuir para expressar o nível de satisfação dos termos de parcerias 

celebrados e em vigor, envolvendo o Governo de Minas Gerais e o 

terceiro setor, tendo como objeto a prestação de serviços públicos. 

De acordo com o relatório da CAMGE/2011, às fls. 1889 e 1890, 

com exceção do exercício de 2008, todos os termos de parceria avaliados 

foram considerados satisfatórios.  

A propósito, cumpre mencionar que tal índice apresenta como 

limitação o fato de utilizar a avaliação dos termos realizada pelo próprio 

jurisdicionado e de contemplar apenas as parcerias firmadas com 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs. 

f) Índice de satisfação dos acordos de resultados firmados pelo 

Poder Executivo com seus órgãos e entidades 

O índice é utilizado para mensurar o nível de desempenho dos 

acordos de resultados firmados pelo Governo com os órgãos e entidades 

que o integram, tendo em vista o cumprimento de estratégias setoriais 

que compõem o planejamento estratégico do Governo para o 

desenvolvimento de Minas Gerais. 
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Ressalva-se que tal índice não contempla o aspecto qualitativo dos 

acordos, visto que não permite avaliar a melhora na qualidade e eficiência 

dos serviços públicos prestados à sociedade, na transparência das ações 

e na valorização de servidores, dirigentes e órgãos ou entidades que 

cumpram suas metas e atinjam os resultados pactuados. 

De acordo com o relatório da CAMGE/2011, à fl. 1891, no período 

de 2008 a 2010, todos os acordos de resultados examinados obtiveram 

avaliação satisfatória, sendo que os acordos de 2011 somente serão 

avaliados em 2012. 

Faz-se mister observar que, não obstante solicitado, a SEPLAG 

não apresentou os parâmetros utilizados na mensuração do grau de 

cumprimento dos acordos. 

 g) Número de servidores com avaliação de desempenho no Poder 

Executivo Estadual em relação ao total de servidores 

O indicador é utilizado para mensurar a qualidade e o nível de 

profissionalização da Administração Pública estadual, no contexto da 

perspectiva da gestão para resultados. 

De acordo com o relatório da CAMGE/2011, à fl. 1891, não foi 

possível a apuração do indicador em referência, em razão da ausência 

das informações necessárias, relativas ao total de servidores no Poder 

Executivo em cada ano, no período de 2008 a 2011. 

Por fim, ressaltam-se os resultados das pesquisas realizadas em 

2008, 2009 e 2010, por iniciativa do Governo, a fim de aferir o alcance do 

resultado finalístico de aumentar a percepção da população quanto à 

confiança nas instituições públicas e à qualidade dos serviços prestados.  
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Verificou-se que o serviço público de saúde, embora considerado o 

mais importante pela população, alcançou os piores índices de satisfação 

em 2009 e 2010, seguido pelos serviços de estradas e de segurança. O 

serviço público de educação, considerado o segundo mais importante 

pela população, atingiu o quarto pior índice de satisfação em 2010 e em 

2008. 

No que se refere ao índice geral de satisfação com os serviços 

públicos por região de planejamento do Estado de Minas Gerais, 

excluindo-se os valores de coleta de lixo, as regiões do Triângulo e 

Noroeste apresentaram os maiores índices, com 70,9% e 65,4%, 

respectivamente. Por outro lado, as regiões do Jequitinhonha e Norte 

tiveram as piores avaliações, com 52,1% e 52,8%, respectivamente. 

Quanto ao grau de confiança nas instituições, em escala de 0 a 80, 

o Corpo de Bombeiros, a Igreja e a Polícia Militar apresentaram as 

melhores notas, com 59,6, 56,7 e 26,8, respectivamente. Lado outro, a 

Câmara de Vereadores, a Câmara dos Deputados e Senado, a 

Assembleia Legislativa e os Partidos Políticos obtiveram as piores 

avaliações, com 7,8, 7,2, 7,1 e 5,0, respectivamente. 

Nesse contexto, verificou-se que a ação Execução de Obras 

Complementares, integrante do programa estruturador Cidade 

Administrativa – CAMG, foi concebida com um produto e vários 

subprodutos, apesar de apresentar apenas uma unidade básica de gestão 

e definição de metas no PPAG, em afronta ao princípio da transparência e 

às diretrizes estabelecidas no Manual de Revisão do PPAG 2008-2011. 

Cumpre ressaltar, também, a necessidade de aprimoramento de 

indicadores utilizados para avaliação de programas realizados na área 

Qualidade e Inovação em Gestão Pública como, por exemplo, a média 

das taxas de execução dos projetos estruturadores; o índice de 
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interatividade de serviços; o índice de certificação ocupacional dos cargos 

em comissão do Executivo Estadual; o índice de satisfação dos termos de 

parcerias firmados pelo Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e o 

índice de satisfação dos acordos de resultados firmados pelo Poder 

Executivo do Estado de Minas Gerais com seus órgãos e entidades. A 

necessidade de aprimoramento se deve à insuficiência de indicadores 

para avaliação dos resultados propostos para os respectivos programas e 

ações e/ou a não integração do aspecto qualitativo dos gastos públicos.     

Além disso, entende-se que deve ser reiterada a solicitação feita à 

SEPLAG para que sejam explicitados os parâmetros utilizados na 

mensuração do grau de cumprimento do índice de satisfação dos acordos 

de resultados firmados pelo Poder Executivo com seus órgãos e 

entidades.   

Por fim, destaca-se não ter havido manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Governador do Estado em relação às deficiências apontadas pela 

CAMGE relativas à área Qualidade e Inovação em Gestão Pública.   

4.3  Áreas de Resultados 

4.3.1  Educação de Qualidade 

No PMDI 2007-2023, foram definidos os seguintes objetivos 

estratégicos para a área Educação de Qualidade: 

- promover salto na escolaridade média da população, formada em 

um sistema eficiente, com altos níveis de equidade e orientado por 

padrões internacionais de custo e qualidade; 

- reduzir as disparidades regionais de aprendizado em Minas 

Gerais; e 
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-promover salto de qualidade no ensino, orientado por padrões 

internacionais. 

Tais objetivos estratégicos deverão conduzir aos seguintes 

resultados finalísticos: 

- melhorar a qualidade de ensino aferida por SAEB/Prova Brasil, 

tendo em vista o desempenho aferido em relação aos alunos da 4ª 

série/5º ano do Ensino Fundamental, da 8ª série/9º ano do Ensino 

Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio;  

- aumentar o percentual de alunos lendo aos 8 anos, de forma a 

fazer com que tal índice, que era de 82,5% em 2007, alcance os 100% 

em 2011;  

- reduzir as desigualdades entre as Secretarias Regionais de 

Educação, conforme índices estabelecidos;  

- elevar o percentual de docentes do Ensino Básico com curso 

superior, tendo como meta para 2011 os seguintes índices: 70% para os 

professores de 1ª a 4ª série, 97% para os professores de 5ª a 8ª série e 

100% para os docentes do ensino médio;  

- elevar o percentual de professores/gestores escolares com 

certificação ocupacional, tendo como meta para 2011, respectivamente, 

os índices de 40% e 100%; 

- aumentar a taxa de conclusão do ensino fundamental/médio, 

tendo como meta para 2011, respectivamente, os índices de 80% e 70%;  

- reduzir a taxa de distorção idade-série no ensino 

fundamental/médio, tendo como meta para 2011, respectivamente, os 

índices de 10% e 20%. 
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    Os programas da área Educação de Qualidade foram 

executados pelos orçamentos fiscais em diversas funções de governo, a 

saber, Agricultura; Desporto e Lazer; Direitos da Cidadania; Saúde e 

Educação, sendo essa última responsável por 99,99% da despesa 

realizada no período. Com relação às fontes de recursos, o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação – FUNDEB e os Recursos Ordinários 

representaram 90% dos recursos. 

Conforme tabela 75, à fl.1898, os recursos aplicados totalizaram 

R$ 5,943 bilhões no exercício de 2011, o que representa 9,65% do total 

das despesas executadas pelo Governo, incluindo o orçamento de 

investimentos. Em valores correntes, verifica-se variação positiva de 

37,68%, no período de vigência do PPAG – 2008/2011. Se considerados 

valores constantes para o período, tal variação atingiu 18,04%.  

Esse crescimento das despesas pode ser atribuído ao incremento 

da arrecadação, o que acarretou o aumento do volume de recursos 

destinados ao FUNDEB, principal fonte de financiamento das ações em 

educação, cujas receitas auferidas em 2011 foram superiores às de 2008 

em 38,74%. 

Os programas associados Melhoria do Ensino Médio e Melhoria do 

Ensino Fundamental executaram os maiores percentuais de recursos no 

período de 2008 a 2011, tendo sido realizadas despesas correntes no 

total de R$ 1,117 bilhão e de R$ 3,869 bilhões, respectivamente. 

O total de despesas realizadas atingiu 96,5% dos créditos 

autorizados, tendo superado os créditos do orçamento inicial em 20,62%. 

Do montante realizado, 94,74% referem-se a Despesas Correntes – 

Pessoal e Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes – e 5,26% a 

Despesas de Capital. 
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Os programas estruturadores representaram, em 2011, 3,73% dos 

recursos financeiros destinados à área de resultados, totalizando R$ 

221,663 milhões, ao passo que os associados receberam 96,27%, 

somando R$ 5,721 bilhões.  

Em razão da materialidade, a unidade técnica selecionou os 

programas Melhoria do Ensino Fundamental e Melhoria do Ensino Médio, 

que representam 84% das despesas realizadas no exercício de 2011, 

além de constituírem áreas prioritárias de atuação em educação pelo 

Estado. 

4.3.1.1 Programas Associados 

Programa 180 - Melhoria do Ensino Médio 

Trata-se de programa finalístico e com duração contínua, cujo 

objetivo é a expansão das oportunidades educacionais e a elevação dos 

níveis de aprendizagem dos alunos do ensino médio, ligando-se ao 

objetivo estratégico do PMDI de promover um salto na escolaridade 

média da população, formada em um sistema eficiente, com altos níveis 

de equidade e orientado por padrões internacionais de custo e qualidade. 

Tem como resultados finalísticos aumentar a escolaridade média dos 

jovens aos 15 e aos 18 anos de idade, bem como a taxa de conclusão do 

ensino fundamental/médio. 

Tal programa possui como indicador a taxa de atendimento do 

ensino médio, tendo sido apurada o índice de 114% e de 100% em 2011, 

o que significa que, em ambos os exercícios, toda a população 

escolarizável obteve vaga na rede estadual para cursar o ensino médio, 

tendo o número de vagas/matrículas oferecidas superado o de candidatos 

em 2010. 
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Conforme o Relatório CAMGE/2011, à fl. 1900, no exercício de 

2011, do total das despesas aplicadas no programa, 97% foram em 

despesas correntes e 3% em despesas de capital, tendo sido alocados, 

inicialmente, R$ 891 milhões no orçamento fiscal do Estado. Os créditos 

autorizados alcançaram R$ 1,190 bilhão e a despesa realizada foi de R$ 

1,117 bilhão. No período de 2008 a 2011, houve variação de 50,36% em 

valores correntes.  

O programa em tela abrange as ações de Construção, 

Ampliação e Reforma de Prédios Escolares – Ensino Médio; Apoio 

Administrativo do Ensino Médio; e Desenvolvimento do Ensino Médio, nas 

quais foram realizadas despesas no montante de, respectivamente, R$ 

21,056 milhões, R$ 50,166 milhões e R$ 1,046 bilhão. 

De acordo com o relatório CAMGE/2011, às fls. 1900 a 1902, a 

ação Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares do Ensino 

Médio teve sua meta física subestimada, uma vez que foram realizados 

206,38% a mais do que o programado. Quanto à meta financeira, houve a 

realização de apenas 40,49% do programado inicialmente e de 99,56% 

dos créditos autorizados. Por conseguinte, o índice de eficiência, cujo 

intervalo de variação entre as metas entendido como razoável se 

encontra entre “0,7 e 1,3”, atingiu “7,57”. Conforme informado no SIGPlan, 

a distorção dos aludidos índices decorreu da desaceleração econômica, 

que exigiu a redução de custos e redefinição de prioridades, impactando 

negativamente o desempenho da ação, tendo sido admitida, porém, a 

subestimação da meta física.  

Em relação à ação Apoio Administrativo do Ensino Médio, 

verifica-se que também houve o distanciamento do planejamento inicial, 

tendo sido subestimados seus componentes, uma vez que foram 

realizados 162,57% a mais do que a meta física prevista, com 81,29% a 



 
            TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2011 116 

 

1.2 T

C

E

M

G 

   

FLS. ------

_____

_____

_____

_ 

     _____ 

 

 

maior do valor orçado inicialmente. No tocante aos créditos autorizados, a 

realização financeira atingiu 97,58%, tendo sido apurado o índice de 

eficiência de “1,45”, o que indica desproporção entre as metas. Conforme 

informado no SIGPlan, a distorção dos aludidos índices foi atribuída à 

necessidade de suplementação de crédito para atendimento de todos os 

beneficiados pela ação e ao atendimento de um número maior de 

beneficiados do que o previsto. 

Já no que se refere à ação Desenvolvimento do Ensino Médio, 

constata-se que a meta física foi praticamente alcançada, tendo a meta 

financeira superado em 30% o planejado, sendo realizados 96,61% dos 

créditos autorizados. O índice de eficiência apurado foi de “0,80”, estando, 

portanto, dentro do intervalo de variação considerado razoável. 

Do exame da tabela 77, à fl. 1902, que apresenta a execução 

orçamentária regionalizada do programa Melhoria do Ensino Médio, 

constata-se que a Região Central foi a que consumiu a maior parte dos 

recursos financeiros do programa, com 30,92% do total. Em contrapartida, 

a região Noroeste recebeu o menor volume de recursos monetários, com 

2,15%. 

A esse respeito, a CAMGE/2011 ressaltou que a distribuição 

dos recursos financeiros não levou em consideração as desigualdades 

regionais vivenciadas pelo Estado de Minas Gerais, uma vez que aqueles 

foram concentrados nas regiões mais ricas - Central, Mata, Sul e 

Triângulo-, alcançando 58,72%, ao passo que regiões como a do 

Jequitinhonha/Mucuri receberam apenas 7,26% dos recursos aplicados.  

Todavia, a análise dos gastos realizados na área Educação de 

Qualidade de acordo com as diferentes regiões do Estado, deve 

considerar não apenas os gastos realizados, mas também outros 
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indicadores que permitam avaliar os resultados proporcionados, tendo em 

vista a evolução verificada e o número de beneficiários da política pública.  

Programa 235 - Melhoria do Ensino Fundamental 

Trata-se de programa finalístico e com duração contínua, cujo 

objetivo é a elevação dos níveis de aprendizagem dos alunos do ensino 

fundamental, a partir de ações que promovam a aquisição de 

conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e valores do 

cidadão, ligando-se ao objetivo estratégico do PMDI de promover um 

salto na escolaridade média da população, formada em um sistema 

eficiente, com altos níveis de equidade e orientado por padrões 

internacionais de custo e qualidade. Tem como resultados finalísticos: 

 melhorar a qualidade de ensino aferida pelo PROEB: 4ª 

série/5º ano do ensino fundamental, 8ª série/9º ano do ensino 

fundamental e 3ª série ensino médio;  

 aumentar a taxa de conclusão do ensino fundamental/médio; 

e 

 reduzir a taxa de distorção idade-série no ensino 

fundamental/médio.  

Conforme o relatório CAMGE/2011, à fl. 1903, do total das 

despesas aplicadas no programa no exercício de 2011, 98% foram em 

despesas correntes e 2% em despesas de capital, tendo sido alocados, 

inicialmente, R$ 3,246 bilhões no orçamento fiscal do Estado. Os créditos 

autorizados alcançaram R$ 3,990 bilhões e a despesa realizada foi de R$ 

3,869 bilhões. No período de 2008 a 2011, constata-se variação de 

36,15%, em valores correntes. 

O programa em tela abrange as ações de Apoio Administrativo 

do Ensino Fundamental; Xadrez na Escola; Construção, Ampliação e 
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Reforma de Prédios Escolares do Ensino Fundamental e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental, nas quais foram realizadas 

despesas no montante de, respectivamente, R$ 772,242 milhões, R$ 80 

mil, R$ 36,697 milhões e R$ 3,060 bilhões. 

De acordo com o Relatório CAMGE/2011, às fls. 1903 a 1905, 

no que se refere à ação Apoio Administrativo do Ensino Fundamental, a 

meta física foi ultrapassada em 18,47%, enquanto a financeira superou 

em 30,82% o planejado inicialmente, tendo sido realizados 97,10% dos 

créditos autorizados. O índice de eficiência apurado foi “0,91”, estando 

dentro do intervalo de variação considerado razoável.  

A ação Xadrez na Escola atingiu a situação ideal, visto que o 

objetivo proposto foi executado da forma planejada, tanto no aspecto 

físico, como no financeiro. Assim, o índice de eficiência apurado foi “1”.  

Sobre a ação Construção, Ampliação e Reforma Prédios 

Escolares - Ensino Fundamental, verificou-se que a meta física foi 

subestimada, tendo superado o planejamento em 361,22%. Com relação 

à meta financeira, executou-se 77,88% do orçado inicialmente e 99,91% 

dos créditos autorizados, o que revela distância entre o planejamento das 

metas, tendo sido apurado o índice de eficiência de “5,92”, o que reflete 

distorção entre as taxas de execução física e financeira. Conforme 

informado no SIGPlan, a distorção dos aludidos índices decorreu da 

desaceleração econômica, que exigiu a redução de custos e redefinição 

de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação, tendo 

sido admitida, porém, a subestimação da meta física. 

Por fim, no tocante à ação Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental, constatou-se que a meta física foi alcançada, ao passo que 

a meta financeira superou em 17,32% o planejamento inicial, tendo sido 

realizados 96,91% dos créditos autorizados. O índice de eficiência 
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apurado foi de “0,85”, dentro, pois, do intervalo de variação considerado 

razoável. 

Do exame da tabela 79, à fl. 1905, que apresenta a execução 

orçamentária regionalizada do programa Melhoria do Ensino 

Fundamental, verifica-se que a Região Central foi a que consumiu a maior 

parte dos recursos financeiros do programa, com 32,96% do total. Em 

contrapartida, a região Noroeste recebeu o menor volume de recursos 

monetários, com 2,08%. 

À fl. 1905, no mesmo sentido do que foi apontado em relação 

ao programa Melhoria do Ensino Médio, a CAMGE/2011 destacou que a 

distribuição dos recursos financeiros não levou em consideração as 

marcantes desigualdades regionais enfrentadas pelo Estado, tendo 

aquela sido concentrada nas regiões mais ricas – Central, Mata, Sul e 

Triângulo-, que receberam 60,02%, ao passo que foram destinados às 

demais 39,98% dos recursos aplicados.  

Contudo, insta observar que a análise dos gastos realizados de 

acordo com as diferentes regiões do Estado, deve considerar não apenas 

o volume de recursos despendido, mas também outros indicadores que 

permitam avaliar os resultados proporcionados, tendo em vista a evolução 

verificada e o número de beneficiários da política pública.  

4.3.1.2  Resultados Finalísticos 

A análise da CAMGE/2011 se restringiu aos dados 

apresentados até 2010, constantes do Caderno de Indicadores – 2011, 

tendo sido selecionados os indicadores apresentados a seguir, com o 

objetivo de avaliar a área de resultado Educação de Qualidade. 

a) Percentual de Alunos com Nível Recomendável de Proficiência 
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O indicador expressa o percentual de alunos dos ensinos 

fundamental e médio com nível de proficiência recomendável no exame 

do Programa de Avaliação da Alfabetização (PROALFA) e do Programa 

de Avaliação da Educação Básica (PROEB), os quais consistem em 

avaliações realizadas pela Secretaria de Estado da Educação (SEE/MG) 

nas escolas da rede pública do Estado, tendo como escopo o 

desempenho em leitura dos alunos no ciclo inicial de alfabetização 

(PROALFA) e o desempenho em Língua Portuguesa e Matemática dos 

alunos do 5º e 9º anos do ensino fundamental e do 3º ano do ensino 

médio (PROEB). 

Do exame da tabela 80, à fl. 1906, verifica-se que, no período 

de 2006 a 2010, ocorreu expressivo aumento no percentual de alunos do 

3º ano do ensino médio no nível recomendável em leitura. Conforme os 

dados gerais do Estado, houve o incremento de 37,6 pontos percentuais 

(p.p.), com a elevação do índice de 48,6% em 2006 para 86,2% em 2010. 

Todas as regiões apresentaram evolução, atingindo percentuais acima de 

83% em 2010, com destaque para a região Centro-Oeste, com o maior 

percentual de alunos no nível recomendável, 90,2%. Em contraposição, a 

região Noroeste foi a que apresentou o menor índice, com 83,2%. 

Acrescente-se a evolução verificada na região do Jequitinhonha/Mucuri, 

cujo percentual dos alunos no nível recomendável passou de 34,5% em 

2006 para 84,4% em 2010, o que representa crescimento de 144,64%.  

 No tocante ao percentual de alunos do 5º ano do ensino 

fundamental com nível recomendável em Português e Matemática, de 

acordo com a tabela 81, à fl. 1907, destaca-se que, apesar do 

crescimento de 89,08% no quesito Língua Portuguesa, o resultado do 

Estado ainda se mostra insatisfatório, visto que apenas 43,3% dos alunos 

apresentaram nível recomendável. Em relação à Matemática, na média 
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geral, houve evolução de 124,15% no período de 2006 a 2010, passando-

se de 26,5% para 59,4%.  

A região do Jequitinhonha/Mucuri apresentou a maior evolução 

tanto em Português, como em Matemática, no percentual de 185,27% e 

de 191,80%, respectivamente, tendo a região Centro-Oeste apresentado 

os melhores resultados, com índices de alunos em nível recomendável de 

53,8% em Português e 73% em Matemática, respectivamente. 

Em relação aos alunos do 9º ano do ensino fundamental, a 

tabela 82, à fl. 1908, revela que, apesar da evolução de 32,82% em 

Português e 150,49% em Matemática, os percentuais de alunos com nível 

recomendável foram insatisfatórios, alcançando, em 2010, 34,4% e 

25,8%, respectivamente. As regiões Jequitinhonha/Mucuri e Norte, em 

que pese terem apresentado as maiores evoluções no período, tiveram os 

piores resultados em 2010, com 27,7% e 24,2% em Língua Portuguesa, e 

com 21,2% e 17,3% em Matemática, respectivamente. Por outro lado, as 

regiões Centro-Oeste e Alto Paranaíba apresentaram os melhores 

resultados, com 41,5% em Língua Portuguesa e 34,5% em Matemática, 

respectivamente. 

Quanto aos alunos do 3º ano do ensino médio, a tabela 83, à fl. 

1909, demonstra que a situação no Estado, de forma geral, também é 

precária, principalmente em relação à Matemática, cujo percentual de 

alunos com nível recomendável alcançou, em 2010, apenas 4,1% e, em 

Língua Portuguesa, 37,5%.  

Em síntese, depreende-se que, nas séries examinadas, o 

desempenho apresentado pelo Estado, de forma geral, é ruim, sendo 

ainda pior nas regiões Jequitinhonha/Mucuri e Norte, e melhor nas 

regiões Centro-Oeste e Alto Paranaíba.  
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À fl. 1909, no mesmo sentido dos apontamentos acerca da 

distribuição de recursos por região dos programas Melhoria do Ensino 

Médio e Melhoria do Ensino Fundamental, a CAMGE/2011 destacou que 

as regiões mais pobres, com os piores índices de desempenho em 

educação, têm recebido menos recursos. 

Porém, cumpre ressaltar que a análise dos gastos realizados 

de acordo com as diferentes regiões do Estado, deve considerar não 

apenas o volume de recursos despendido, mas também outros 

indicadores que permitam avaliar os resultados proporcionados, tendo em 

vista a evolução verificada e o número de beneficiários da política pública 

implementada. 

 

b) Proficiência Média 

O indicador expressa o desempenho médio dos alunos do 

ensino fundamental ou do ensino médio no exame do PROALFA ou 

PROEB, avaliando o aproveitamento escolar do aluno por meio de teste 

padronizado. Apresenta-se como uma medida do desempenho escolar 

médio dos alunos nos níveis formais de ensino (fundamental e médio), 

sendo também usado como medida da eficiência e da qualidade do 

ensino. 

De acordo com as tabelas 84 e 86, à fl. 1910, constata-se que 

todas as regiões do Estado apresentaram nível recomendável de 

proficiência média de leitura para os alunos do 3º ano do ensino 

fundamental. 

Apesar da evolução de 14,26%, a proficiência média dos 

alunos da 5ª série do ensino fundamental em Língua Portuguesa, no 

Estado, permaneceu no nível intermediário. No que se refere às regiões, 



 
            TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2011 123 

 

1.2 T

C

E

M

G 

   

FLS. ------

_____

_____

_____

_ 

     _____ 

 

 

acrescente-se que os resultados não divergem do que vem sendo 

observado, tendo as regiões Centro-Oeste, Alto Paranaíba e Sul 

apresentado os melhores desempenhos e as regiões Norte e 

Jequitinhonha/Mucuri obtido as piores classificações, apesar de terem 

passado do nível baixo para o intermediário no período de 2006 a 2010. 

Em Matemática, verificam-se resultados um pouco melhores, 

porém sem grandes diferenças, tendo as referidas regiões ocupado os 

extremos da avaliação para a Língua Portuguesa. Todavia, cumpre 

observar que o Estado, no geral, passou do nível de proficiência 

intermediário para o recomendável, no período de 2006 a 2010. Destaca-

se que todas as regiões do Estado encontram-se no nível recomendável 

neste quesito. 

No que tange à proficiência média dos alunos da 9ª série do 

ensino fundamental, a evolução do Estado, em Língua Portuguesa, foi de 

apenas 5,36%, no período de 2006 a 2010, permanecendo o quadro 

apontado em relação aos outros indicadores, isto é, as regiões Centro-

Oeste, Alto Paranaíba e Sul apresentaram os melhores resultados e as 

regiões Norte e Jequitinhonha/Mucuri, os piores. Verifica-se que todas as 

regiões do Estado encontram-se no nível intermediário. 

No quesito Matemática, a evolução no período foi um pouco 

maior, cerca de 9,17%, contudo os alunos do 9º ano do ensino 

fundamental continuam no nível intermediário, sendo as mesmas regiões 

mencionadas detentoras dos melhores e dos piores resultados.  

Por fim, no que diz respeito ao nível de proficiência média dos 

alunos do 3º ano do ensino fundamental, a tabela 89, à fl. 1913, 

demonstra pequena evolução no período de 2006 a 2010, no Estado, de 

forma geral. Em Língua Portuguesa, houve aumento da ordem de 5,46%, 

permanecendo no nível intermediário, e de 5,83% em Matemática, 
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continuando no nível baixo. Considerando-se as regiões, individualmente, 

apenas a Centro-Oeste e Alto Paranaíba se encontram no nível 

intermediário. 

c) Taxa de Distorção Idade-Série 

O indicador expressa o percentual de alunos, em cada 

série/ano, com idade superior à idade recomendada para cada uma das 

séries/anos, sendo considerada distorção quando o aluno tem idade igual 

ou superior a dois anos da idade recomendada. É empregado para 

estimar o fluxo escolar e a eficiência do sistema escolar na promoção dos 

alunos, bem como para medir a retenção no sistema educacional. 

 Em relação ao ensino fundamental, conforme apontamento da 

CAMGE/2011, à fl. 1915, o Estado apresentou evolução de 24,61%, 

passando da taxa de distorção de 25,6% em 2006 para 19,3% em 2010. 

As regiões que apresentaram maiores distorções foram 

Jequitinhonha/Mucuri e Grande Norte que, apesar de terem evoluído no 

período 17,49% e 23,15%, respectivamente, ainda apresentam distorções 

da ordem de 30,2% para a primeira e 22,9% para a segunda. Por outro 

lado, as regiões com menores índices foram, em 2010: Noroeste, com 

14,7%, Centro-Oeste e RMBH, com 16,1%, e Alto Paranaíba, com 16,9%. 

Constata-se que a situação do ensino médio é bem pior, haja 

vista ter o Estado, de forma geral, apresentado taxa de distorção de 

33,8% ao final do período. Nesse sentido, cumpre apontar a existência de 

regiões em situação crítica, apesar da evolução verificada no período, tais 

como a Jequitinhonha/Mucuri, que apresentava, em 2006, distorção de 

53,1%, passando, em 2010, para 44,9%, e a Grande Norte que passou de 

45,8% para 36,6% no referido período.  
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Acrescente-se que a RMBH, que se encontra entre as regiões 

com menor taxa de distorção em relação ao ensino fundamental, 

apresentou um dos piores resultados ao final do período no tocante ao 

ensino médio, com 35,6% dos alunos fora da idade adequada para a série 

cursada. 

d) Taxa de Frequência Líquida 

Este indicador representa uma medida da proporção de 

pessoas de determinada faixa etária que frequentam a escola na série 

adequada, conforme a adequação idade-série do sistema educacional 

brasileiro, sendo empregado para mensurar o acesso e a eficiência do 

sistema de ensino no Estado, tendo em vista o acompanhamento da 

frequência da população aos estabelecimentos de ensino e da cobertura 

do sistema escolar na população do Estado. 

Do exame das tabelas 91 e 92, à fl. 1916, verifica-se que o 

Estado apresentou taxa de frequência líquida de 54,4% em 2009, superior 

à taxa média nacional, que foi de 50,9%, mas inferior à taxa da região 

Sudeste, de 60,5%. Em relação às regiões do Estado, os melhores 

resultados foram do Triângulo e Alto Paranaíba, com 59,5% e 58,8%, 

respectivamente, e os piores das regiões do Rio Doce e 

Jequitinhonha/Mucuri, com 45,7% e 48,7%, respectivamente. 

e) Escolaridade Média 

Tal indicador expressa a média de anos de estudo da 

população de uma determinada idade ou faixa etária, sendo calculado 

pela soma dos anos de estudo da população de uma certa idade dividida 

pelo número total de pessoas nesta mesma idade, entendendo-se por 

anos de estudo a escolaridade máxima atingida por um indivíduo, obtida 
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pela identificação do nível escolar e a série/ano mais elevados cursados e 

concluídos com aprovação. 

Conforme tabela 93, à fl. 1917, observa-se que, apesar da 

proximidade com o índice nacional, que foi de 7,5 anos em 2009, o 

resultado do Estado, 7,4 anos, não se mostra satisfatório, tendo em vista 

que o ideal é que um indivíduo de 15 anos ou mais tenha, no mínimo, 8 

ou 9 anos de estudo. 

4.3.1.3  Outros indicadores adotados 

 A CAMGE/2011 também apresentou outros indicadores para 

exame da área Educação de Qualidade, quais sejam, Taxas de 

Rendimento Escolar – Aprovação, Reprovação e Abandono; Número de 

Estabelecimentos de Ensino Médio e Gasto por Aluno. 

A esse respeito, cabe ponderar que se trata de indicadores que 

se limitam ao aspecto quantitativo, devendo-se ter em mente que, para a 

análise adequada da evolução da política educacional, há que se 

considerar o aspecto qualitativo relacionado às variantes examinadas. 

Cabe registrar a relevância do aumento do número de aprovações, a 

redução do número de abandonos, bem como a elevação do número de 

estabelecimentos de ensino médio e do gasto por aluno, apurados no 

período de 2008 a 2010. Ressalte-se, não obstante, que tais dados não 

permitem, isoladamente, formular inferências definitivas a respeito da 

evolução do sistema educacional no Estado, devendo tais dados ser 

conciliados com análises de natureza qualitativa. 

4.3.1.4  Considerações Finais  

Há que se observar que a educação constitui política pública 

de fundamental importância para o desenvolvimento social, tendo em 
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vista a formação e o desenvolvimento pessoal, bem como a criação de 

condições para o crescimento econômico e a redução das desigualdades 

sociais. 

Em relação ao apontamento da CAMGE/2011 acerca da não 

consideração das desigualdades regionais vivenciadas pelo Estado de 

Minas Gerais na distribuição dos recursos financeiros referentes aos 

programas da área Educação de Qualidade, uma vez que aqueles foram 

concentrados nas regiões mais ricas em detrimento de regiões mais 

pobres, como a do Jequitinhonha/Mucuri e Norte, a SEPLAG, à fl. 2486 a 

2489, destacou a importância do exame da distribuição per capita nas 

regiões de planejamento do Estado. Ressaltou-se que as referidas 

regiões apresentaram o maior gasto per capita com educação em 2011 e, 

além disso, tiveram evolução percentual acima da média do Estado na 

maioria dos indicadores da área da Educação, apesar de não 

apresentarem resultados no nível desejado. 

Cumpre notar que a análise dos gastos realizados na área 

Educação de Qualidade de acordo com as diferentes regiões do Estado, 

deve considerar não apenas os gastos realizados, mas também outros 

indicadores que permitam avaliar os resultados proporcionados, tendo em 

vista a evolução verificada e o número de beneficiários da política pública. 

Conforme pontuado pela CAMGE/2011, à fl. 2593, constatam-

se os esforços do Governo em relação à área da educação no Estado, 

tendo o volume de recursos aplicados crescido em busca da qualidade 

desejada. Entretanto, não se pode olvidar a imperiosa melhoria no cenário 

educacional do Estado em geral e, em especial, de regiões mais pobres, 

como Jequitinhonha/Mucuri e Norte, haja vista os dados ruins verificados. 

Os índices apurados em relação ao 5º e 9º ano do ensino fundamental e 

ao 3º do ensino médio, cujos percentuais de alunos no nível 
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recomendável foram de, respectivamente, 43,3%, 34,4% e 37,5%, para 

Língua Portuguesa e de 59,4%, 25,8% e 4,1%, para Matemática, 

reforçam esse entendimento. Devem-se reconhecer os avanços obtidos, 

mas é também necessário apontar a necessidade de sua continuidade e 

intensificação. 

No tocante à redução das desigualdades regionais, cumpre 

observar que as políticas e programas devem ser implementados e 

avaliados de forma conjunta, levando-se em consideração as regiões e as 

populações abrangidas, a fim de que sejam enfrentadas e sanadas as 

específicas deficiências verificadas. Registre-se a maior evolução 

percentual dos indicadores das regiões mais carentes, mas é importante 

não perder de vista a necessidade de superação contínua  do déficit  

histórico em relação à média do Estado. 

O controle por resultados das políticas públicas não pode se 

restringir ao aspecto quantitativo, sendo fundamental que a respectiva 

análise leve em consideração, também, a qualidade dos gastos públicos. 

Para tanto, faz-se necessária a participação da sociedade, a fim de seja 

incorporada a visão não apenas do governo, mas também da população, 

na implementação e avaliação das políticas públicas, de modo a refletir os 

benefícios para a qualidade de vida e bem estar dos beneficiários.  

Por conseguinte, conforme o pertinente apontamento da 

CAMGE/2011, à fl. 2594, mostra-se imprescindível a participação social 

na escolha e definição das ações, cabendo ao Estado estabelecer 

adequada interação com as comunidades envolvidas no processo 

educacional, tendo em vista a elaboração e implementação, em conjunto, 

dos projetos de desenvolvimento na área educacional.  
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4.3.2 Protagonismo Juvenil 

No PMDI 2007-2023, foram definidos os seguintes objetivos 

estratégicos para a área Protagonismo Juvenil, que pressupõe que, ao se 

envolverem em atividades relevantes para seu autodesenvolvimento, os 

jovens (14 a 24 anos) ampliam sua capacidade de assumir a condição de 

agente e de transformar positivamente sua realidade e a da sociedade em 

que se encontram inseridos: 

- promover a capacidade realizadora e a contribuição social 

dos jovens mineiros; 

- mobilizar a sociedade civil para a realização das ações de 

protagonismo juvenil; 

- reduzir a evasão escolar no ensino médio; e 

- prevenir a violência, o uso de drogas, as doenças 

sexualmente transmissíveis e a gravidez precoce. 

Tais objetivos estratégicos deverão conduzir aos seguintes 

resultados finalísticos: 

- aumentar a taxa de conclusão do Ensino Médio, de forma a 

fazer com que tal percentual, que era de 46,1% em 2007, alcance 70% 

em 2011; 

- aumentar o número de jovens participantes da Aliança Social 

Estratégica pelo Jovem, tendo como meta a marca de 100 mil jovens para 

2011; 

- reduzir a taxa de homicídios entre jovens de 15 e 24 anos 

(por 100 mil habitantes), que era de 47 em 2007, para 25 em 2011; 
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- aumentar a taxa de escolarização dos jovens de 15 a 17 anos 

(percentual do total de jovens entre 15 e 17 anos cursando o Ensino 

Médio), de 65,78 em 2007 para 75 em 2011. 

Os programas da área Protagonismo Juvenil foram executados 

pelos orçamentos fiscais em diversas funções de governo, a saber: 

Cultura, Desporto e Lazer, Assistência Social e Educação, sendo as duas 

últimas responsáveis por mais de 77% da despesa realizada em 2011. 

Com relação às fontes de recursos, os Recursos Ordinários, 

Convênios/Acordos/Ajustes e Operações de Crédito Contratuais – SWAP 

– contribuíram com mais de 89%. 

Conforme tabela 97, à fl.1924, os recursos aplicados 

totalizaram R$ 209,909 milhões no exercício de 2011, o que representa 

0,34% do total das despesas executadas, incluindo o orçamento de 

investimentos. Em valores correntes, verifica-se variação positiva de 

48,55% no período de vigência do PPAG – 2008/2011. Se considerados 

valores constantes para o período, tal variação atingiu 27,35%.  

Foram realizadas despesas no montante de R$ 255,984 

milhões, o que corresponde a 82% dos créditos autorizados e a 77,12% 

dos créditos do orçamento inicial de R$ 272,191 milhões. Do montante 

realizado, 72,92% referem-se a Despesas Correntes – Outras Despesas 

Correntes – e 27,08% a Despesas de Capital. 

Os programas estruturadores representaram 95,71% dos 

recursos financeiros destinados à área de resultados em 2011, totalizando 

R$ 200,908 milhões, ao passo que os associados representaram 4,29%, 

somando R$ 9 milhões.  

Em razão da relevância, tanto material como de ordem 

estrutural, a unidade técnica selecionou os programas Ensino Médio 
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Profissionalizante e Poupança Jovem, que representaram 72,15% das 

despesas realizadas no exercício de 2011, ambos com ênfase no ensino 

médio. 

4.3.2.1  Programas Estruturadores 

Programa 18 - Ensino Médio Profissionalizante  

Trata-se de programa finalístico e com duração contínua, cujo 

objetivo é ampliar, para os alunos do ensino médio da rede estadual e 

para os professores da educação infantil, as oportunidades de formação 

profissional de nível técnico e de magistério normal, a partir de 

diagnóstico sobre o perfil e as demandas de qualificação dos alunos e do 

mercado, ligando-se aos objetivos estratégicos do PMDI de promover a 

capacidade realizadora e a contribuição social dos jovens mineiros e de 

reduzir a evasão escolar do ensino médio. Apresenta como resultados 

finalísticos o aumento da taxa de conclusão do ensino médio, bem como 

o aumento da taxa de escolarização dos jovens de 15 a 17 anos. 

Tal programa possui como indicador o percentual de alunos 

matriculados no ensino médio profissionalizante, calculado pelo quociente 

entre o número de alunos matriculados no ensino médio profissionalizante 

da rede estadual e o de alunos matriculados no ensino médio da rede 

estadual. 

Conforme o Relatório CAMGE/2011, à fl. 1926, no exercício de 

2011, do total das despesas aplicadas no programa, 99% foram em 

despesas correntes e 1% em despesas de capital, tendo sido alocados, 

inicialmente, R$ 150 milhões no orçamento fiscal do Estado. Os créditos 

autorizados alcançaram R$ 112 milhões e a despesa realizada foi de R$ 

107 milhões. Verificou-se incremento de 92,04% em valores correntes, 

comparando-se o período de 2008 a 2011. 
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O programa em tela abrange apenas a ação de Atendimento 

ao Ensino Médio Profissionalizante, na qual foram realizadas despesas no 

montante de R$ 107,085 milhões, o que corresponde a 71,25% da meta 

financeira inicial. Destaca-se a ocorrência de cortes, o que fez com que o 

orçamento atingisse 95,32% dos créditos autorizados, sendo tal redução 

sido justificada, conforme informado no SIGPlan, pela desaceleração 

econômica, que exigiu a redução de custos e redefinição de prioridades, 

impactando negativamente o desempenho da ação. 

Houve pequena desproporção entre as taxas de execução 

física e financeira, tendo o índice de eficiência atingido “1,40”. 

Tendo em vista ser a ação em comento a única do programa 

Ensino Médio Profissionalizante, sua execução reflete a deste. Dessa 

feita, verifica-se incoerência entre as execuções física e financeira com as 

apurações do indicador do programa, pois foi apurado o percentual de 

alunos matriculados no ensino médio profissionalizante de 5,01%, longe 

da previsão de 17%, em 2011. Contudo, a execução da meta física da 

ação alcançou 100% de realização, o que significa que os alunos foram 

atendidos conforme o planejado. 

De acordo com a tabela 99, à fl. 1927, observa-se que a 

Região Central do Estado foi a que recebeu a maior parte dos recursos 

financeiros do programa, 80,35%, ao passo que à do 

Jequitinhonha/Mucuri foi destinado o menor volume de recursos, apenas 

1,12% desses. A respeito, à fl. 1927, a CAMGE/2011 apontou que os 

recursos foram concentrados nas regiões mais ricas, sendo as mais 

pobres menos favorecidas. 

Porém, cumpre ressaltar que a análise dos gastos realizados 

de acordo com as diferentes regiões do Estado, deve considerar não 
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apenas o volume de recursos despendido, mas também outros 

indicadores que permitam avaliar os resultados proporcionados, tendo em 

vista a evolução verificada e o número de beneficiários da política pública 

implementada. 

Programa 33 – Poupança Jovem 

Trata-se de programa finalístico e com duração contínua, cujo 

objetivo é estimular o comportamento proativo dos jovens em áreas de 

risco, para concluir o ensino médio, ligando-se ao objetivo estratégico do 

PMDI de reduzir a evasão escolar no ensino médio. Apresenta como 

resultado finalístico o aumento da taxa de conclusão do ensino médio. 

Para isso, os beneficiários contam com atividades extracurriculares e, em 

contrapartida à frequência às atividades, recebem poupança no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser retirada quando da conclusão do ensino 

médio. 

O indicador de tal programa é a taxa de permanência dos 

alunos no Poupança Jovem, sendo dada pelo quociente entre o número 

de alunos matriculados no programa no ano de referência e o número de 

alunos que aderiram ao projeto nos últimos três anos. 

Conforme apontado pela CAMGE/2011, à fl. 1928, de acordo 

com o banco de dados do SIGPlan, o percentual de referência passou de 

97,10% em 2008 para 97,14% em 2010 e 97,63% em 2011, o que revela 

pequena evolução em tal período. 

Do total das despesas aplicadas no exercício de 2011, 48% 

foram em despesas correntes e 52% em despesas de capital, tendo sido 

alocados, inicialmente, R$ 75 milhões no orçamento fiscal do Estado. Os 

créditos autorizados alcançaram R$ 69,731 milhões e a despesa 
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realizada atingiram R$ 44,358 milhões. Verificou-se incremento de 

49,03% em valores correntes, comparando-se o período de 2008 a 2011. 

O programa em tela abrange as ações de Monitoramento e 

Avaliação do Programa por Entidade Externa, Implantação do Poupança 

Jovem, Realização das atividades complementares, Acompanhamento 

social dos alunos do Poupança Jovem e Capacitação dos profissionais do 

Poupança Jovem, nas quais foram realizadas despesas no montante de, 

respectivamente, R$ 827 mil, R$ 22,964 milhões, R$ 17,263 milhões, R$ 

3,184 milhões e R$ 120 mil. 

De acordo com o relatório CAMGE/2011, às fls. 1929 a 1931, 

no que se refere à ação Monitoramento e Avaliação do Programa por 

Entidade Externa, a meta física foi totalmente cumprida, enquanto a 

financeira alcançou 92,01% dos créditos autorizados. O índice de 

eficiência apurado foi de “1,09”, estando dentro do intervalo de variação 

considerado razoável. 

 Quanto à ação Implantação do Poupança Jovem, tanto a meta 

física como a financeira ficaram abaixo do planejado, tendo aquela 

atingido 55,52% do estabelecido e a segunda 66,56% dos créditos 

autorizados. Conforme informado no SIGPlan, tais índices decorreram da 

desaceleração econômica, que exigiu a redução de custos e redefinição 

de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Não 

obstante, o índice de eficiência apurado foi de “0,83”, dentro do intervalo 

de variação considerado razoável, tendo em vista que as execuções das 

metas ficaram praticamente nos mesmos patamares, apesar de ambas 

estarem aquém do planejado. 

Em relação à ação Realização das atividades complementares, 

verifica-se ter sido a meta física subestimada, tendo sido realizado 

17,90% a mais do que havia sido programado. No tocante à meta 
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financeira, houve a realização de apenas 47,87% do programado 

inicialmente e de 56,06% dos créditos autorizados, tendo sido apurado o 

índice de eficiência de “2,46”, o que indica desproporção entre as metas. 

Conforme informado no SIGPlan, a distorção dos aludidos índices foi 

atribuída à desaceleração econômica, havendo necessidade de redução 

de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o 

desempenho da ação. 

No que se refere à ação Acompanhamento Social dos Alunos 

do Poupança Jovem, constata-se que a meta física foi subestimada, uma 

vez que foi realizado 17,90% a mais do que o programado, tendo a meta 

financeira alcançado 93,10% dos créditos autorizados. O índice de 

eficiência apurado foi de “1,27”, estando dentro do intervalo de variação 

considerado razoável.  

Já a ação Capacitação dos Profissionais do Poupança Jovem 

teve suas metas física e financeira realizadas conforme o planejado, 

atingindo, portanto, o índice de eficiência “1”. 

Do exame da tabela 101, à fl. 1931, que apresenta a execução 

orçamentária regionalizada do programa Poupança Jovem, constata-se 

que a Região Central foi a que consumiu a maior parte dos recursos 

financeiros, com 46,25%. Em contrapartida, a região do Triângulo foi a 

que recebeu o menor volume de recursos monetários, com 0,07%. As 

regiões Central, Norte, Rio Doce e Mata consumiram 91,82% dos 

recursos investidos e as demais regiões receberam 8,18% desses 

recursos.  

Vale ressaltar a iniciativa da Controladoria Geral do Estado que 

revela a preocupação com a efetividade do programa em tela no tocante 

aos beneficiários, isto é, com os resultados na qualidade de vida e bem 

estar daqueles, haja vista a realização de auditoria no programa, a fim de 
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averiguar questões como: “de que maneira o programa tem contribuído 

para a diminuição da evasão escolar?”; “as atividades complementares 

(Giro Jovem, cursos de informática e inglês, formação profissional) têm 

alcançado os objetivos para os quais foram propostas?”; “quais os 

resultados do monitoramento e da avaliação do programa feitos por 

entidade externa?”; “em que medida têm sido realizados os objetivos e 

metas propostos nas ações?”; “como ocorre o acompanhamento 

sóciofamiliar dos jovens beneficiários?” e “quais os resultados que o 

programa têm alcançado em prol do “Protagonismo Juvenil”?”. Contudo, o 

relatório gerado – n. 1480.8580.11 – foi entregue ao gestor, para 

manifestação, em 29/12/11, portanto, seus resultados ainda não foram 

divulgados.  

4.3.2.2  Resultados Finalísticos 

Com base nos indicadores de macrogestão definidos pelo 

próprio Governo e de outros agregados, buscou-se aferir o alcance dos 

resultados finalísticos da área de resultado Protagonismo Juvenil, 

conforme análise a seguir: 

a) Percentual de alunos do Programa Oficina de Esportes 

participantes de competições de referência em Minas Gerais 

 O indicador expressa a proporção de alunos atendidos pelo 

programa Oficina de Esportes que participam de competições de 

referência de diferentes modalidades esportivas no âmbito do Estado, 

sendo utilizado como medida de eficácia do projeto, ou seja, para avaliar 

sua capacidade de promover a participação dos jovens desportistas em 

competições de referência. 

A tabela 102, à fl. 1932, indica que, no período de 2007 a 2010, 

houve expressivo aumento do percentual de alunos com participação em 
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competições de referência, o que pode ser explicado pela diminuição da 

ordem de 69% dos alunos atendidos pelo programa, de 2008 para 2009. 

Acrescente-se que, em 2010, também ocorreu queda de 22% dos alunos 

atendidos. 

b) Taxa de evasão dos alunos do Programa Oficina de Esportes 

Este indicador expressa a proporção de alunos atendidos pelo 

programa que evadiram das atividades ao longo do ano, considerando-se 

atendidos os alunos que aderiram ao programa ao longo do ano e 

evadidos aqueles que deixaram de frequentar as atividades e não 

retornaram nos meses subsequentes do mesmo ano. É empregado com o 

objetivo de mensurar o êxito do programa em estimular a permanência 

dos estudantes ao longo de todo o período de atividades, bem como para 

avaliar a capacidade de reter os participantes nas atividades 

desenvolvidas. 

A tabela 103, à fl. 1933, demonstra a significativa redução na 

taxa de evasão, que passou de 38% em 2008 para 4,4% em 2010. 

Contudo, deve-se observar que o número de alunos atendidos também 

sofreu acentuada diminuição, passando de 9.690 para 2.342 em tal 

período. 

4.3.2.3 Considerações Finais  

Há que se atentar para o adequado estabelecimento das metas 

físicas e financeiras de ações compreendidas na área de resultados 

Protagonismo Juvenil, haja vista a distorção verificada na ação 

Atendimento ao Ensino Médio Profissionalizante, integrante do programa 

estruturador Ensino Médio Profissionalizante, e nas ações Implantação do 

Poupança Jovem e Realização das atividades complementares, inseridas 

no programa estruturador Poupança Jovem, assim como para o 
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respectivo cumprimento, a fim de que seja atingido o planejamento 

realizado e, consequentemente, sejam concretizados os objetivos 

almejados por meio da implementação do referido programa.  

Faz-se mister enfatizar não ter havido manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado em relação às deficiências 

apontadas pela CAMGE/2011, quanto à área de resultados em tela.   

4.3.3 Vida Saudável 

O art. 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

aprovada pela Resolução n. 217, durante a 3ª Assembleia-Geral da ONU, 

em Paris, França, em 10/12/1948, determina que “toda pessoa tem direito 

a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e 

bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos 

e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de 

desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda 

dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.” Nesse 

diapasão, para a Organização Mundial de Saúde9, a saúde é vista não 

apenas como a ausência de doença, mas como uma situação de bem-

estar físico, mental e social. 

Conforme salienta Alexandre de Moraes10, o direito à saúde, 

dentre outros, aparece como consequência da consagração da dignidade 

da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, 

de maneira a ficar afastada a ideia de predomínio das concepções 

                                            

9 SEGRE, Marco; FERRAZ, Flávio Carvalho. O conceito de saúde. Revista de Saúde 

Pública, vol. 31, n. 5. São Paulo, Out. 1997. Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-89101997000600016&script=sci_arttext. 

Acesso em 25 mai. 2012. 
10

 MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 

São Paulo: Atlas, 2006. P. 1818. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-89101997000600016&script=sci_arttext
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transpessoalistas de Estado e Nação que venham a atuar em detrimento 

da liberdade individual. 

A CAMGE/2011, à fl. 1935, destaca que a saúde é um direito 

constitucionalmente assegurado a todos e inerente à vida, havendo a 

determinação constitucional de que o Estado providencie condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício, em consonância com o art. 196 da 

Constituição da República de 1988. 

4.3.3.1 Objetivos Estratégicos, Resultados Finalísticos, 

Programas e Metas 

Partindo dessa premissa básica no PMDI, o governo mineiro 

consignou, dentre as diretrizes da política de saúde, a Área de Resultado 

Vida Saudável, identificando os objetivos estratégicos e os resultados 

finalísticos a serem alcançados no período de 2011-2023, tendo 

contemplado os seguintes objetivos estratégicos: universalizar o acesso à 

atenção primária e reduzir as disparidades regionais no atendimento à 

saúde; reduzir a mortalidade materno infantil; ampliar a longevidade da 

população com doenças do aparelho circulatório e diabetes; aumentar a 

eficiência alocativa e a otimização do sistema de atenção à saúde; 

promover hábitos de vida saudável e ampliar o acesso ao saneamento 

básico. 

De acordo com o relatório da CAMGE/2011, à fl. 1936, no 

tocante à Área Vida Saudável, o PPAG 2008-2011 contemplou, enquanto 

plano de médio prazo, “[...] os objetivos estratégicos, os resultados 

finalísticos e os indicadores para cada programa da administração 

pública, bem assim a previsão dos correspondentes gastos 

orçamentários”, tendo sido cinco Programas Estruturadores e dezenove 

Associados, conforme demonstrado na Tabela 105 à fl. 1938.  
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Quanto ao exercício de 2011, para uma fixação de despesas 

de R$ 4,259 bilhões e créditos autorizados de R$ 4,738 bilhões, verificou-

se que a Área Vida Saudável apresentou realizações de R$ 4,029 bilhões, 

tendo sido demonstrado para o Orçamento Fiscal execuções no montante 

de R$ 3,368 bilhões e, para o Orçamento de Investimento, R$ 661,052 

milhões (COPASA), referentes ao programa estruturador saneamento 

básico: “Mais saúde para todos”. 

Assim, conforme salientado à fl. 1936, do total dos dispêndios 

executados por meio do Orçamento Fiscal (R$ 3.368.448.536,30), as 

Despesas Correntes absorveram R$ 2.864.230.738,20 e as Despesas de 

Capital, por sua vez, R$ 504.217.798,10.  

Noutro giro, em relação às Despesa Correntes, registrou-se 

que R$ 10.992.668,42 referem-se a Pessoal e Encargos Sociais (0,38%) 

e R$ 2.853.238.069,78 a Outras Despesas Correntes (99,62%), em 

especial: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (53,51%); 

Material de Consumo (19,48%); Contribuições (11,68%) e Subvenções 

Sociais (5,77%). Em relação às Despesas de Capital, predominam, no 

exercício, os Auxílios (71,35%), seguidos de aquisições de Equipamentos 

e Materiais Permanentes (18,21%). 

4.3.3.2 Programas Estruturadores e Associados 

Com o intuito de implementação das políticas públicas no 

contexto da Área de Resultado Vida Saudável, a CAMGE/2011, à fl. 1939, 

destacou que foram considerados no PPAG os seguintes programas 

estruturadores: Saúde Integrada – Logística e Apoio às Redes de Atenção 

(FES); Regionalização – Redes de Atenção à Saúde (ESP e FES); 

Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos (FES, SEDRU, FJP e 

COPASA); Saúde em Casa (ESP e FES); Vida no Vale – COPANOR 

(FES) e Viva Vida (FES).  
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No tocante à fixação de despesas para o conjunto desses 

programas, o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento 

evidenciaram o montante de R$ 2,635 bilhões, sendo R$ 1,902 bilhões 

(ESP, FES, SEDRU e FJP) e R$ 733,000 milhões (COPASA), 

respectivamente. 

Ainda conforme demonstrado no relatório da CAMGE/2011, à 

fl. 1939, no exercício de 2011, a despesa realizada alcançou R$ 2,026 

bilhões, o que equivale a 76,87% do total fixado e a 81,01% das 

autorizações de gastos (R$ 2,501 bilhões), exibindo para o Orçamento 

Fiscal realizações de R$ 1,365 bilhão (ESP, FES, SEDRU, FJP) e, para o 

Orçamento de Investimento, R$ 661,052 milhões (COPASA). 

4.3.3.3 Resultados do Vida Saudável e os Desafios para a 

Avaliação 

A CAMGE/2011 selecionou os seguintes indicadores para 

avaliação da eficiência e da efetividade das ações traçadas nos planos de 

governo estadual para a saúde: 

a)Taxa de Resolubilidade Macrorregional 

Este indicador expressa a proporção de internações que 

ocorreram dentro da macrorregião de saúde em que o paciente reside, 

sendo, portanto, interpretada como a capacidade da macrorregião de 

ofertar a seus residentes os serviços de atenção terciária, sendo certo, 

ainda, conforme relatório da CAMGE/2011, que o Estado está dividido em 

13 (treze) macrorregiões de saúde. 

De acordo com apontamento da CAMGE/2011, à fl. 1959, 

cerca de 10% dos pacientes mineiros são internados em macrorregiões 

diferentes da macrorregião de residência, uma melhor averiguação dessa 
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migração de pacientes necessita de uma percepção adequada do tipo de 

atendimento que está sendo prestado fora da macrorregião. Além disso, é 

razoável supor que parte desses pacientes não tenha sido internada na 

macrorregião de residência por estarem, de fato, se deslocando no 

Estado.  

Não obstante a expansão na alocação de recursos na 

adequação das redes de atenção à saúde, a taxa apresentada para 2010, 

qual seja, 87,4%, mostra-se inferior à apresentada em 2003 – 87,5%. 

b)Taxa de Anos Potenciais de Vida Perdidos – APVP 

Expressa a média de anos potenciais de vida perdidos – APVP 

– por morte prematura provocada por doenças cardiovasculares ou 

diabetes, por mil indivíduos, considerando a distância entre a idade em 

que o óbito ocorre e a expectativa de vida ao nascer. 

A Tabela 116, à fl. 1961, revela as taxas de APVP por doenças 

cardiovasculares e diabetes entre o período de 2002 e 2009. Da sua 

análise, observa-se uma significativa queda desse indicador, de 19,7 para 

14,1.  

c)Taxa de Mortalidade Infantil 

Representa o número de óbitos em menores de um ano de 

idade, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado 

espaço geográfico, no ano considerado, estimando-se o risco de morte 

dos nascidos vivos durante o primeiro ano de vida, refletindo, de maneira 

geral, as condições de desenvolvimento socioeconômico e da 

infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos 

disponíveis para a atenção à saúde materna e infantil. 
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Os dados de mortalidade infantil de 2001 a 2010 foram 

sintetizados na Tabela 117, à fl. 1963, da qual se observa que a taxa de 

mortalidade infantil vem apresentando uma tendência de queda 

progressiva, de 18,7%, em 2001, para 13,1% em 2010. 

Já a tabela 118, às fls. 1964, demonstra que 5 (cinco) regiões 

apresentaram taxas de mortalidade infantil, referentes ao exercício de 

2010, superiores à apurada para o estado como um todo (13,1%), com 

destaque negativo para a região do Jequitinhonha/Mucuri, com cerca de 

19 mortes por mil nascidos vivos, o que reforça a necessidade de 

intensificar as políticas regionais. 

d)Proporção de Nascidos Vivos de Mães com Sete ou mais 

Consultas de Pré-Natal 

Expressa o percentual de nascidos vivos cujas mães 

realizaram sete ou mais consultas de pré-natal por meio do SUS em 

determinado ano e espaço geográfico. Seu objetivo é analisar variações 

geográficas e temporais na cobertura do atendimento pré-natal, 

identificando situações de desigualdades e tendências que demandam 

ações e estudos específicos. 

As tabelas 119 e 120, à fl. 1966, demonstram, 

respectivamente, o crescimento da proporção de nascidos vivos, cujas 

mães realizaram sete ou mais consultas de pré-natal, passando de 45,8% 

em 2001 para 69,2% em 2010; e a região do Jequitinhonha/Mucuri é a 

que tem a menor proporção de atendimentos. 

e)Cobertura Populacional do Programa Saúde da Família 

Permite o acompanhamento da evolução da cobertura do 

Programa Saúde da Família – PSF – em Minas Gerais, com 

monitoramento da atenção primária à população usuária do SUS. O 
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Ministério da Saúde recomenda que cada equipe do PSF acompanhe de 

3.000 a 4.500 pessoas ou mil famílias, sendo que, em Minas, a SES 

adotou o parâmetro de 3.450 pessoas atendidas por equipe. 

A Tabela 121, à fl. 1968, traz o percentual da população 

coberta pelo PSF, que atingiu em 2010 a cobertura de 70,1%. 

Ainda com base no Relatório da CAMGE/2011, levando-se em 

consideração que 29% da população mineira possuía planos de saúde 

em 2008, tem-se que uma cobertura de 71% do PSF representaria a 

universalização do acesso à atenção primária para a população que 

utiliza exclusivamente o SUS. Tal cenário sinaliza resultados bastante 

favoráveis. 

f)Percentual de Domicílios com Acesso ao Abastecimento de Água 

Representa o percentual de domicílios particulares 

permanentes com abastecimento de água por meio de rede geral de 

distribuição, de acordo com a conceituação do IBGE. Refere-se 

exclusivamente aos domicílios atendidos por um sistema coletivo de 

abastecimento de água, não considerando formas individuais de 

abastecimento como poços, nascentes, entre outros. 

O indicador reflete a disponibilidade, para o domicílio, de rede 

geral de abastecimento, não avaliando a existência de canalização 

domiciliar interna, não permitindo, ainda, avaliar a qualidade da água de 

abastecimento e a intermitência de fluxo.  

Conforme apontado no relatório da CAMGE/2011 e sintetizado 

na Tabela 123, à fl. 1970, os serviços de abastecimento de água são 

disponibilizados de forma discrepante pelo território mineiro, enquanto as 

regiões Triângulo, Central e Centro-oeste estão próximas da 
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universalização, as regiões Doce, Jequitinhonha/Mucuri e Norte ainda 

necessitam de investimentos para a expansão desses serviços. 

g)Percentual de Domicílios com Acesso à Rede de Esgoto ou Fossa 

Séptica 

Expressa o percentual de domicílios particulares permanentes 

com escoadouro do esgoto sanitário através de rede coletora ou fossa 

séptica, de acordo com a conceituação do IBGE. São considerados os 

domicílios em que o escoadouro do banheiro ou sanitário de uso dos seus 

moradores é ligado à rede coletora ou à fossa séptica.  

Conforme destacado na Tabela 125, à fl. 1971, ainda existe um 

percentual significativo de domicílios sem acesso aos serviços de acesso 

a rede de esgoto ou fossa séptica, o que denota uma necessidade de 

maiores investimentos nessa área. 

Sobre a presente área de resultados, manifestou-se a 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, por meio do 

Ofício OF. SEC n. 234/2012, no sentido de que o Governo está atento à 

questão e os Programas Estruturadores representam prioridades 

governamentais, motivo pelo qual detêm acompanhamento focalizado e 

monitoramento intensivo. Além disso, várias despesas teriam sido 

reduzidas em razão da finalização dos respectivos Projetos, como uma 

etapa natural do ciclo de planejamento. 

Porém, em sede de reexame, a CAMGE/2011 destacou, à fl. 

2602, que, ao contrário do que alegado pela SEPLAG, os Programas 

Estruturadores sofreram uma redução no montante de R$ 208,063 

milhões. Ademais, os Programas Estruturadores estariam sendo 

executados primordialmente através de Atividades ao invés de Projetos, 
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de maneira que o fim destes não induziria a alegada redução de 

investimentos. 

Por outro lado, quanto às disparidades regionais, para a 

CAMGE/2011 seria necessária a intensificação das políticas regionais, 

devendo-se investir mais principalmente nas regiões críticas do Estado, 

quais sejam, Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas.  

Conclui-se que a execução das políticas públicas na Área de 

Resultado Vida Saudável foi prevista em cinco Programas Estruturadores 

e dezenove Associados, os quais apresentaram realizações de R$4,029 

bilhões, e que de uma maneira geral, revelam avanços nos índices de 

qualidade de vida da população mineira, mas também a necessidade de 

investimentos consistentes na área de saúde e saneamento, sobretudo na 

tentativa de diminuir as distorções existentes entre as regiões do Estado, 

diminuindo as carências que ainda assolam principalmente as regiões do 

Rio Doce, Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas. 

Nesse cenário, os recursos públicos poderão advir com o 

acompanhamento da execução do TAG pactuado entre o Governo de 

Minas e este Tribunal, que prevê o aumento dos percentuais nas ações e 

serviços públicos de saúde a partir do exercício de 2012, até atingir os 

12% em 2014. 

4.3.4  Defesa Social 

Sobre esse tema, o art. 3º da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, aprovada pela Resolução n. 217, durante a 3ª Assembleia-

Geral da ONU, em Paris, França, em 10/12/1948, determina que “toda 

pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. 

A seu turno, a Constituição da República Federativa do Brasil, 

em seu art. 144, determina que “a segurança pública, dever do Estado, 
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direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. 

Com efeito, conforme preleciona Tercio Sampaio Ferraz Júnior, 

citado por Alexandre de Moraes11, “devemos conscientizar-nos de que os 

temas da segurança pública não pertencem apenas às polícias, mas 

dizem respeito a todos os órgãos governamentais que se integram, por 

via de medidas sociais de prevenção ao delito.” 

Porém, conforme destacado pela CAMGE/2011 à fl. 1976 e 

1977, a insegurança pública persiste como grave obstáculo à 

consolidação das instituições democráticas. Destaca-se que os níveis de 

impunidade, entendida como baixo grau de certeza da punição e não 

propriamente baixa severidade, se não foram acentuados no período 

democrático da sociedade brasileira, pelo menos permaneceram em 

patamares bastante elevados. 

Conforme o relatório da CAMGE/2011, à fl. 1978, o único 

indicador que tem sido utilizado nas análises brasileiras sobre o tema é a 

taxa de aprisionamento, qual seja, o número de presos por 100 mil 

habitantes. Nesse sentido, o Brasil atingiu, em fins de 2010, 

aproximadamente 490 mil presos, significando uma taxa de 272 presos 

por 100 mil habitantes. Deve-se considerar, contudo, que na realidade 

brasileira a existência de um preso não implica a existência de uma vaga 

disponível na unidade prisional, qualificando o fenômeno da superlotação. 

Estima-se, de acordo como o Ministério da Justiça, que o déficit de vagas 

no sistema prisional brasileiro seja de 140 mil vagas. 

                                            

11 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Interpretação e estudos da Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 1990. P. 102. 

apud MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. São Paulo: Atlas, 2006. P. 

1818. 
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Em resumo, o cenário da segurança pública brasileira não é 

nada animador, mas isso não pode ofuscar o reconhecimento de 

experiências positivas. Em nosso caso, não se pode olvidar que as taxas 

de crimes violentos vêm caindo paulatinamente desde 2003, o que reflete 

o acerto das políticas públicas de segurança em nosso Estado, sobretudo 

a integração das organizações policiais e reforma do sistema prisional. 

A Defesa Social foi eleita como uma das principais ações de 

governo, constante do PMDI 2007/2023. Dessa forma, foram definidos os 

seguintes objetivos estratégicos: reduzir da violência nas áreas urbanas e 

rurais; pacificar as comunidades de risco, por meio de programas de 

prevenção, integrados com a área de desenvolvimento social e com 

parcerias com os municípios e o terceiro setor; integrar e melhorar a 

qualidade da ação policial; criar e fortalecer as ações de inteligência 

policial integrada; incentivar a participação crescente dos municípios e do 

setor privado, visando ao desenvolvimento e à manutenção dos diversos 

programas de governo, como o Fica-Vivo; fortalecer as ações da 

Corregedoria e criar núcleos de avaliação e controle da qualidade do 

trabalho policial; modernizar o sistema prisional e o sistema de 

atendimento a adolescentes em conflito com a lei; e acabar com as 

carceragens da Polícia Civil. 

Da análise da Tabela 127, à fl. 1982, observa-se que a 

participação dos programas de defesa social na despesa total subiu para 

1,73%, mas ainda não recuperou a participação de 2008, que foi de 

2,40%.  

Foram gastos com os programas / ações de defesa social o 

montante de R$ 1,063 bilhão, dos quais R$ 989 milhões (83,04%) 

referem-se a Despesas Correntes e R$ 74 milhões (6,96%) a título de 

Despesas de Capital.  
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Desse montante gasto, mais de 90% dos recursos foram 

despendidos com pessoal e manutenção da máquina administrativa – R$ 

989 milhões, enquanto as Despesas de Capital não atingiram 10%. 

4.3.4.1 Segurança Pública 

A Constituição Federal de 1988 preceitua em seu art. 144 que 

a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade 

das pessoas e do patrimônio. Em observância ao princípio da simetria, tal 

preceito é reproduzido no art. 136 da Carta Mineira. 

Conforme bem salientado pelo Ministro Substituto Lincoln 

Magalhães da Rocha, relator do Acórdão 724/2005 – TCU – Plenário, a 

segurança pública, a saúde e a educação são áreas estratégicas e que, 

historicamente, recebem atenção especial dos gestores governamentais, 

da mídia e da sociedade em geral. A preocupação estatal reflete-se, 

principalmente, na elaboração de políticas e de planos de ação para 

esses setores. A mídia, diariamente, veicula notícias sobre atos e índices 

de violência e de criminalidade. A sociedade, cada vez mais, tem-se 

organizado em busca de soluções para os problemas cotidianos 

referentes à segurança dos cidadãos. 

Em Minas Gerais, conforme o relatório da CAMGE/2011, à fl. 

1990, os gastos com a função segurança pública representaram 13, 77% 

da despesa do orçamento fiscal realizada (R$ 54,694 bilhões) e 12,23 % 

dos dispêndios totais de Estado (R$ 61,555 bilhões). Em valores 

monetários, tais despesas somaram R$ 7,529 bilhões, 14,27% acima do 

inicialmente fixado. 
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Do montante com segurança pública, R$ 7,459 bilhões 

(99,07%) referem-se a despesas correntes e R$ 70 milhões (0,93%) a 

despesas de capital. 

Na tabela 137, à fl. 1992, quanto às despesas correntes, no 

total de R$ 7,459 bilhões, verifica-se que os maiores dispêndios 

ocorreram com Despesas de Pessoal e Encargos Sociais, no valor de R$ 

6,386 bilhões, R$ 1,072 bilhão com Outras Despesas Correntes e       R$ 

69,760 milhões em investimentos. 

Embora regularmente instado a fazê-lo, o Governo do Estado 

de Minas Gerais não se manifestou, quanto a essa área de resultado, 

durante sua vista dos autos, após os apontamentos da unidade técnica 

deste Tribunal. 

Conclui-se que, embora os dados relativos à defesa social e 

segurança pública indiquem o nítido declínio de incidência da violência 

que persistiu até 2003, denota-se o reduzido investimento em 

infraestrutura e compra de equipamentos, o que deve ser levado em 

conta para não comprometer a segurança da população mineira. 

4.3.5 Qualidade Ambiental 

4.3.5.1 A Avaliação de Resultados em Qualidade Ambiental 

A garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado 

encontra guarida nos arts. 225 da CR/88 e 214 da CEMG/98, segundo os 

quais é dever do poder público e da coletividade a preservação ambiental. 

Tais diretrizes foram detalhadas pela legislação pertinente, conforme bem 

salientado pela CAMGE/2011 às fls. 2007 a 2009. 

Partindo desse ponto, a CAMGE/2011, às fls. 2006 a 2008, 

destacou que a análise da Área de Resultado Qualidade Ambiental é 
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realizada com fulcro na legislação vigente, especialmente o PMDI, PPAG 

e a LOA. Segundo o PMDI 2007-2023, todas as ações do governo devem 

contemplar a sustentabilidade, tendo em vista a implementação do 

desenvolvimento sustentável onde é enfatizado não apenas o 

crescimento do Estado, mas o desenvolvimento no âmbito econômico, 

social e ambiental. 

A CAMGE/2011 também fez referência ao o PMDI 2011-2030, 

que, por sua vez, anotou tendências por dimensões, “Estado e 

Sociedade”, “Globalização e Competitividade” e “Meio Ambiente e 

Sustentabilidade”, sendo que, nesta dimensão, em nível mundial, cabe 

ressaltar Mudanças Climáticas e a Emergência de economia de baixo 

carbono, bem como a crescente incidência e impacto dos eventos 

naturais extremos: necessidade de prevenção e mitigação de seus 

efeitos. 

Portanto, foram arrolados quatro atributos fundamentais para 

concretização da visão de futuro – Minas Gerais 2030 – “Tornar Minas o 

melhor Estado para se viver”, quais sejam prosperidade, qualidade de 

vida, cidadania e sustentabilidade. Dentre as estratégias de 

desenvolvimento previstas para o horizonte 2011-2030, no contexto dessa 

visão do Meio Ambiente e Sustentabilidade, as preocupações com o meio 

ambiente e com práticas sustentáveis guardam lugar de destaque no 

debate mundial.  

Com efeito, destaca a CAMGE/2011, à fl. 2007, que dentre as 

estratégias prioritárias do PMDI 2011-2030, estão: implementar o Plano 

Estadual de Proteção à Biodiversidade e o Plano Estadual de Mudanças 

Climáticas; tratar adequadamente os resíduos sólidos, visando 

equacionar a destinação dos resíduos e fomentar o seu reaproveitamento; 

bem como a estratégia de fortalecer o Sistema Estadual de 
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Gerenciamento de Recursos Hídricos para a adequada gestão de bacias 

hidrográficas, observando as diretrizes contidas no Plano Estadual de 

Recursos Hídricos. 

4.3.5.2 Área de Resultados – Qualidade Ambiental 

Foram traçados no PMDI 2007-2023 os seguintes objetivos 

estratégicos para essa Área de Resultado, a saber: aprimorar a gestão de 

bacias hidrográficas, visando à disponibilidade e à qualidade da água e a 

redução dos conflitos em torno de seu uso; reduzir a contaminação das 

águas de Minas Gerais; conservar o Cerrado e recuperar a Mata 

Atlântica; promover a gestão eficiente dos passivos de mineração e 

indústrias; promover investimentos privados com externalidades 

ambientais positivas; ampliar o tratamento de resíduos sólidos; adotar 

metas de sustentabilidade e qualidade ambiental e consolidar o sistema 

de monitoramento; ampliar o percentual do território ambientalmente 

protegido e promover a gestão eficiente das Unidades de Conservação; 

consolidar o Sistema de Informação Ambiental e de Monitoramento e 

concluir o Zoneamento Econômico-Ecológico – ZEE (Uso Da Terra). 

Cabe sublinhar que, dentre os resultados finalísticos previstos 

no PMDI 2007-2023, não está contemplada a melhoria da qualidade do ar 

e nenhum tipo de medida a ser adotada para mitigar os efeitos gerados 

pelos Gases do Efeito Estufa- GEEs. 

Ressalta-se que o Decreto Estadual 45.338, de 26/3/10, criou, 

no âmbito do Estado, o Índice de Desempenho da Política Pública de 

Meio Ambiente, mas, embora sugerida no relatório técnico do TCEMG, 

referente ao exercício de 2010, não foi realizada a inclusão do IDPA no 

PMDI 2011-2023. Trata-se de valioso instrumento de avaliação e 

monitoramento das políticas públicas estabelecidas, apto a subsidiar as 

tomadas de decisões dos gestores envolvidos nessa temática. 
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Conforme demonstrado na Tabela 155, à fl. 2011, os 

dispêndios realizados pelo estado na área “Qualidade Ambiental” 

apresentam queda expressiva em relação à participação na despesa total, 

pois caíram de 0,40% em 2008 para 0,13% em 2011. 

Esses números revelam forte recuo na alocação de recursos 

orçamentários na implantação de políticas ambientais, o que denota a 

perda de relevância do tema para o Estado. 

Sobre a Qualidade Ambiental, o Governo do Estado de Minas 

Gerais informou inicialmente ter havido um crescente aporte de recursos 

na área. Diante de tal apontamento, ao reexaminar a questão a 

CAMGE/2011 discordou e ratificou sua observação à fl. 2603. Para a 

referida unidade técnica deste Tribunal, apesar de se constatar um 

aumento da alocação de recursos para o futuro, conforme previsto no 

PPAG 2012-2015, ele deveria ser mais intenso. 

Adiante, quanto à inclusão do indicador IDPA no Caderno de 

Indicadores, a CAMGE/2011 destacou tratar-se de uma medida 

extremamente importante e, apesar da alegação governamental de que 

pouco poderia ser feito no tocante à referida antecipação da divulgação, 

ratificou-a face à grande possibilidade de avanço do monitoramento, 

controle e avaliação das políticas públicas. 

4.3.6 Rede de Cidades e Serviços 

Conforme apontado no PMDI 2011-2030, dos 19,6 milhões de 

habitantes de Minas Gerais, 85% (16,7 milhões) moram em cidades, 

sendo que o Censo de 2010 constatou tendência do crescimento e da 

continuidade da urbanização. Quanto à despesa do exercício nesta Área 

de Resultado, os números estão postos na Tabela 159 da CAMGE/2011, 
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às fls. 2022, donde se percebe que, após sucessivos aumentos entre 

2008 e 2010, o total de dispêndio em 2011 recuou.  

4.3.6.1 Avaliação de Programas 

Três programas estruturadores foram selecionados pelo critério 

de materialidade, relevância e risco: COPA DO MUNDO FIFA 2014, 

RMBH e PROACESSO. 

a) Copa do Mundo FIFA 2014 

Verificou-se, segundo o relatório da CAMGE/2011, à fl. 2026, 

que, embora tenha ocorrido a execução física em três das dez ações 

contidas nesse programa, não se realizou a execução financeira nos 

projetos Gestão e Infraestrutura Turística, Gestão e Infraestrutura de 

Segurança Pública e Ampliação da Sustentabilidade Ambiental. Em uma 

análise conjuntural das ações desse programa, verifica-se que a maioria 

das ações não apresentou aderência ao planejamento, sendo três com 

despesa realizada superior a 68%, duas abaixo de 16% e quatro não 

realizadas. 

b) RMBH 

Na Tabela 161, estampada à fl. 2028 do Relatório 

CAMGE/2011, verifica-se que, das quatorze ações do programa RMBH, 

cinco não tiveram execução físico-financeira. Além disso, foi destacado, 

no relatório da CAMGE, às fls. 2028, a não realização da meta física 

“Centro implementado Sistema de Informações Metropolitanas”, que 

executou apenas 12,85% do crédito autorizado, ressaltando-se o bom 

índice de execução das demais ações. 

c) PROACESSO 
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Este programa tem por objetivo propiciar a ligação 

pavimentada de todos os municípios mineiros e contribuir para o 

desenvolvimento sócioeconômico de municípios com baixo IDH e precária 

conexão com a rede viária principal, por meio da melhoria e pavimentação 

da infraestrutura rodoviária de acesso. Insta salientar, consoante Tabela 

162, à fl. 2030, que foram alocados recursos iniciais no orçamento do 

Estado da ordem de R$ 251,400 milhões, os créditos autorizados 

somaram R$ 610,801 milhões e as despesas realizadas atingiram a 

quantia de R$ 494,062 milhões, o que representa 80,89% da despesa 

realizada em relação à autorizada. 

Adiante, à fl. 2030, a CAMGE/2011 apontou que a 

Controladoria Geral do Estado (CGE) concluiu a avaliação do 

PROACESSO, e por meio do Ofício GAB/CGE n. 026/2012, de 13/3/12, 

encaminhou uma cópia do Relatório de Avaliação de Efetividade n. 

2300.3801.11, bem como dos Relatórios de Auditoria ns. 2300.2859.09, 

2300.7452.09 e 2300.8666.10 para conhecimento deste Tribunal.  

Com efeito, o relatório da Controladoria Geral do Estado, 

destacado à fl. 2031, ressalta a necessidade de se criarem indicadores de 

desempenho para o PROACESSO, visando a aferir e a avaliar o impacto 

gerado pelas ações do programa junto aos municípios e regiões por ele 

beneficiados. De fato, os indicadores existentes, apesar de mensurarem a 

sua eficácia, não avaliavam diversos fatores como, por exemplo, se a 

construção da estrada possibilitou melhor escoamento da safra e facilitou 

a integração entre os mercados. Em resposta à Matriz de 

Acompanhamento, o DER/MG informou que a sistemática adotada será a 

de aferir os resultados do PROACESSO no desenvolvimento dos 

municípios, através do IMRS. 
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4.3.6.2 Indicadores de Resultados 

O indicador do programa COPA DO MUNDO FIFA 2014 é o 

percentual de cumprimento das exigências da FIFA. Sua forma de cálculo 

é o número de projetos concluídos do projeto COPA e número de projetos 

executados pelo projeto COPA 2014. No exercício de 2011 o referido 

indicador alcançou um percentual de 86,85%, tendo como Resultado 

Finalístico o Índice de Desenvolvimento Tributário e Econômico. Os 

objetivos estratégicos traçados no PMDI são os de melhorar a qualidade 

de vida nas cidades; viabilizar o acesso da população a novos serviços 

públicos e privados de qualidade; e garantir o ordenamento territorial.  

Conforme anotação da CAMGE/2011, à fl. 2033, a partir de 

2012 o indicador desse programa passa a ser a participação da RMBH 

nos empregos formais no setor turístico (%); Taxa média de ocupação 

dos hotéis em Belo Horizonte (%) e Índice de Qualidade de Operação do 

Mineirão, sendo que o PPAG 2012-2015 alterou o indicador desse 

programa para verificar a eficácia de suas ações.  

Quanto à RMBH, especialmente quanto aos empregos formais 

no setor turístico, verifica-se uma evolução com tendência à melhoria da 

taxa de empregabilidade, como se extrai dos dados lançados na Tabela 

163, às fls. 2033. 

Finalmente, da Tabela 165, às fls. 2034, verifica-se uma 

evolução considerável no percentual de municípios com acesso 

pavimentado, chegando em 2010 a 94,7%. 

4.3.7 Logística de Integração e Desenvolvimento 

Conforme destacado pela CAMGE/2011, às fls. 2035 a 2036, a 

verificação de desempenho no exercício de 2011, foi efetuada com base 
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na legislação vigente, especialmente no PMDI, PPAG e na LOA e nos 

sistemas de informação SIGPlan e Armazém de Informações – SIAFI, 

bem como na análise dos indicadores específicos desta Área de 

Resultado e de seus programas. Destacou a referida unidade técnica que 

a eficiência e a qualidade do sistema logístico são fontes de vantagem 

competitiva de empresas e sistemas produtivos, potencializam a atração 

de investimentos, integram territórios e possibilitam a mobilidade do 

cidadão para diversos espaços socioeconômicos.  

Conforme extraído do PMDI, os objetivos estratégicos previstos 

para essa Área de Resultado são: reduzir os custos de transportes e 

ampliar o acesso a mercados da produção mineira, através da oferta de 

uma malha viária suficiente, adequada e segura e superar gargalos e 

melhorar a qualidade da infraestrutura de transportes, para ampliar a 

inserção competitiva da economia mineira e o desenvolvimento das 

regiões de baixo dinamismo. 

A CAMGE/2011, à fl. 2037, elaborou a Tabela 167, da qual 

percebe-se queda acentuada do total de dispêndios realizados em 

relação à participação na despesa total, que foi de 1,60% em 2008 e 

1,02% em 2011.   

4.3.7.1 Avaliação de Resultados 

Quanto a esse item, consoante Relatório da CAMGE/2011, à fl. 

2040, o Estado apresentou os indicadores de resultados sintetizados na 

Tabela 170. Da sua análise, observa-se o aumento do número de 

acidentes (por 10.000 veículos), como também a diminuição do trecho da 

malha rodoviária considerado em condições boas ou excelentes.  
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Releva destacar que o Governo do Estado de Minas Gerais 

não se manifestou, quanto a essa área de resultado, durante sua vista 

após os apontamentos da CAMGE/2011. 

Não obstante o aumento do número de municípios que 

receberam acesso pavimentado, diminuiu o trecho da malha rodoviária 

considerado em condições boas ou excelentes. 

 

4.3.8 Inovação, Tecnologia e Qualidade 

Compete constitucionalmente ao Estado promover e incentivar 

o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas, 

por determinação do art. 218 da Constituição da República de 1988. 

Para Moraes12, a Constituição prevê duas espécies de 

pesquisas, quais sejam, a científica e a tecnológica. Para o autor, a 

Constituição indica que a primeira receberá tratamento prioritário do 

Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências, 

enquanto que a segunda voltar-se-á predominantemente para a solução 

dos problemas brasileiros, bem como o desenvolvimento do sistema 

produtivo nacional e regional. 

Adiante, à fl. 2042, a CAMGE/2011 destacou com base no 

PMDI 2007/2023 e enumerou cinco objetivos estratégicos para esta área 

de resultado quais sejam: fortalecer a competitividade e ampliar a 

capacidade de inovação das empresas e dos arranjos produtivos 

mineiros; formar e qualificar mão de obra alinhada à demanda do setor 

produtivo; fortalecer a rede de inovação tecnológica em todo território 

mineiro; fortalecer a articulação entre a rede de ciência, tecnologia e 

                                            

12 MORAES, Alexandre. Op. cit. P. 2177. 
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inovação (C, T & I) e o setor produtivo; e assegurar a conformidade dos 

produtos mineiros, segundo padrões internacionais de qualidade. 

Considerando a tabela 172 e a análise feita pela CAMGE/2011, 

à fl. 2044, verifica-se que houve aumento participativo dessa área no total 

das despesas do Estado no exercício de 2011 em relação a 2010, 

passando de 0,48% para 0,56%. Mesmo assim, observa-se a queda do 

percentual de participação quando se compara 2011 em relação o 

exercício de 2008, que era de 0,95%. Houve queda nos valores 

realizados nos Programas Estruturadores no período de 2008 a 2010 com 

pequeno acréscimo em 2011 com relação a 2010, o mesmo ocorrendo 

nos programas Associados. Ressalta-se que os programas Associados 

participaram com 82,59% das despesas realizadas da Área de Resultado 

em 2011 e os Estruturadores, com 17,41%. 

De acordo com o referido relatório, à fl. 2045, as despesas 

executadas em Inovação, Tecnologia e Qualidade concentraram-se, em 

2011, no grupo de Investimentos (Despesa de Capital) com 78,43%, 

ficando o grupo Outras Despesas Correntes com 21,57%. Os gastos com 

as Despesas Correntes foram principalmente em Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica, com 11,42%, e os Investimentos foram 

direcionados, em sua maior parte, para despesas com Auxílios (67,64%). 

Ademais, os dispêndios com Auxílios vinculados à unidade orçamentária 

FAPEMIG (detentora de 90% destes gastos) tiveram como maiores 

credores a Fundação Arthur Bernardes – FUNARBE - e a Fundação de 

Desenvolvimento de Pesquisa – FUNDEP. O programa contemplado com 

esses gastos foi o de Apoio à Indução e a Inovação Científica e 

Tecnológica para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - 259. 

Destacou-se, ainda, o crescimento das Despesas de Capital 

(2011 com relação a 2010) especificamente no elemento de despesas 
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Obras e Instalações (aumento de 324,12%), devido principalmente à 

Construção da nova sede da FAPEMIG e prédio de Extensão da Escola 

de Música da UEMG. Já nas Despesas Correntes, destaca-se o elemento 

Contribuições, com aumento, em relação ao exercício anterior, de 

911,51% e tendo como beneficiários mais significativos: o Parque 

Tecnológico de Minas Gerais e a Fundação de Apoio e Desenvolvimento 

ao Ensino de Pesquisa e Extensão – FAPEPE. 

4.3.8.1 Indicadores de investimentos em inovações, 

tecnologia e qualidade 

Quanto a esse item, o relatório da CAMGE/2011, à fl. 2051, 

selecionou indicadores que mais se aproximaram do conceito de 

resultados finalísticos e melhor espelhariam tanto o objeto quanto os 

objetivos estratégicos declarados pelo governo para esta área de 

resultado, e avaliou-os em termos de seus desempenhos, conforme a 

seguir demonstrado. 

a) Indicador de Participação de Minas Gerais nos contratos de 

exploração de patentes e fornecimento de tecnologia e indicador da 

Participação nos pedidos de patentes depositados no Brasil 

O indicador de contratos de exploração de patentes é utilizado 

para avaliar em que medida as empresas mineiras buscam novas 

tecnologias ou novos conhecimentos para serem incorporados ao seu 

processo produtivo, transformando-os em inovações. Tal indicador é 

relevante porque, conforme ressaltado pela CAMGE/2011, às fls. 2052 e 

2053, o incentivo a novos pesquisadores é fundamental para que as 

pesquisas resultem em idéias inovadoras, garantindo assim novos 

mercados e consequentemente ganhos para a economia mineira. 
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Segundo informado no relatório técnico da CAMGE/2011, à fl. 

2052, no total de participação de Minas Gerais em relação ao Brasil, 

houve um crescimento 2006 até 2008, verificando redução acentuada no 

período de 2009 e 2010. Tomando por base o exercício de 2008, a queda 

na exploração de patentes no exercício de 2009 foi de 50%, e no 

fornecimento de tecnologia foi de 450%. Já no total geral, a queda ficou 

em 278,57%. No exercício de 2010 em relação a 2009, a participação de 

exploração de patentes em Minas Gerais permaneceu a mesma (no Brasil 

o aumento foi aproximado a 26%); e, no fornecimento de tecnologia, 

Minas Gerais cresceu 50% e o Brasil apenas 1,96%. Com isso, no total 

geral, houve crescimento em Minas Gerais comparativamente ao Brasil, 

de 2009 para 2010, de 1,35%. 

Porém, foi salientada a existência de limitações desse 

indicador, quais sejam: longo período no processo de concessão de 

patentes, pois quando o certificado da patente é concedido, a tecnologia 

já está superada; também o fato de o indicador não diferenciar os pedidos 

de patente pelo impacto ou pelo retorno econômico que podem gerar, o 

que pode superestimar a medida e, por fim, o fato de não se ter dados por 

municípios, o que permitiria os resultados por região de planejamento. 

b) Percentual de municípios livres de casos de febre aftosa 

Esse indicador é utilizado como marco de não retorno de febre 

aftosa no rebanho bovino mineiro. A Tabela 181, à fl. 2053, demonstra 

que o Estado conseguiu manter o percentual de 100% de municípios 

livres da febre aftosa no período de 2006 a 2010. 

c) Propriedades aptas a fornecer bovinos para exportação 

A seu turno, esse indicador é utilizado no acompanhamento da 

conformidade de produtos mineiros a padrões internacionais de 
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qualidade, com vistas à maior inserção das empresas estaduais nesses 

mercados. Com efeito, a carne é um importante produto de pauta de 

exportação do Estado, mas vem enfrentando restrições por parte da 

União Europeia. É utilizado também para monitorar os avanços do Estado 

na superação dessas restrições. 

Os números apresentados na Tabela 182, à fl. 2053, 

demonstram que, de 2007 (ano de início do monitoramento) para o 

exercício de 2010, houve crescimento de 1.790,32% de propriedades 

aptas a fornecer bovinos para exportação, passando de 62 para 1.110 em 

2010. 

d) Propriedades Produtoras de Café com certificação Internacional 

Quanto ao item sob exame, a ação de certificação de 

propriedades de café é executada no âmbito do programa estruturador 

Certifica Minas, executada pelo IMA, em parceria com a EMATER. Tal 

indicador é uma medida do êxito alcançado pelo Estado na sua ação junto 

às propriedades cafeeiras e monitora os resultados alcançados na 

adequação da produção estadual de café a padrões internacionais de 

qualidade, com vistas à maior inserção no mercado interno. 

Conforme foi demonstrado na Tabela 183, à fl. 2054, esse 

indicador começou a ser apurado a partir de 2008 e, até 2010, verifica-se 

um aumento significativo de 237,86% (2008/2010) no número de 

propriedades mineiras produtoras de café com certificação internacional. 

Entretanto, conforme relatório da CAMGE/2011, tal indicador não é 

efetivo, pois não há como observar até que ponto a certificação leva à 

expansão do comércio cafeeiro no plano nacional e internacional. 

e) Volume de recursos investidos pelo Estado em Ciência e 

Tecnologia nos últimos anos em relação à despesa total do Estado 
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Quanto ao seu objetivo, esse indicador busca demonstrar o 

quanto o Estado de Minas Gerais vem investindo na função ciência e 

tecnologia nos últimos três anos em comparação ao exercício de 2011.  

As despesas com ciência e tecnologia entre os exercícios de 

2008 a 2011 foram sintetizadas na Tabela 184, à fl. 2055, da qual 

desponta que a despesa total realizada no Estado em 2011 teve aumento 

de 40,83%, em relação a 2008, enquanto as despesas destinadas à 

função ciência e tecnologia tiveram aumento de apenas 14,67%. Quanto 

às despesas na Área de Resultado Inovação, Tecnologia e Qualidade, 

essas tiveram, no mesmo período, uma redução de 16,36%. 

Também merece relevo o apontamento da CAMGE/2011, à fl. 

2055, no sentido de que o Estado vem aumentando significativamente a 

cada ano suas despesas sem, contudo, preocupar-se em direcionar 

aumento de investimentos em determinadas áreas fundamentais para a 

sociedade, como a área de Ciência e Tecnologia. 

Por meio do Ofício OF. SEC n. 234/2012, sustentou a 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG – que o 

Estado de Minas Gerais está se esforçando ao máximo com o objetivo de 

alcançar os melhores resultados em relação a Inovação, Tecnologia e 

Qualidade. Com efeito, vários seriam os programas envolvidos nesse 

desiderato, dos quais se destacariam principalmente os seguintes: 

Supervisão e Expansão do Ensino Superior; Brasil Profissionalizado; 

Observatório do Ensino Superior; Certifica Minas; Arranjos Produtivos, 

Pólos de Excelência e Pólos de Inovação; e Rede de Formação 

Profissional Orientada para o Mercado; dentre outros. Além disso, outro 

exemplo do esforço estatal seria a grande quantidade de empresas 

atendidas pelo Bureau de Informação, Inovação e Inteligência dos APL de 

Biocombustíveis, de Biotecnologia, de Software e de Eletroeletrônicos. 
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Quanto a tais alegações, a CAMGE/2011, em sede de 

reexame, manifestou-se favoravelmente a todos os esforços 

empreendidos e reiterou a recomendação de que seja ampliado cada vez 

mais o comprometimento estatal com esse segmento. 

Assim sendo, ressaem dois pontos a serem destacados: 

primeiro, a necessidade de direcionar investimentos para a área de 

ciência e tecnologia, em ênfase na pesquisa para uma tecnologia 

competitiva e de qualidade. Noutro aspecto, destaque para os indicadores 

que apontam para o controle da febre aftosa e o aumento do número de 

propriedades aptas para exportação de bovinos, além da certificação 

internacional de café. 

Verifica-se no indicador de aplicação dos recursos destinados 

ao segmento de Inovação, Tecnologia e Qualidade versus Despesas 

Total do Estado que o percentual despendido na área apresentou queda 

de 0,39%, de 2008 a 2011, para aumento, neste mesmo período, na 

despesa total do Estado, de 40,83%. 

4.3.9 Investimento e Valor Agregado da Produção 

Segundo o Dicionário Houaiss da língua portuguesa13, investir 

tem a acepção de “aplicação de recursos, tempo, esforço etc. a fim de se 

obter algo”, do mesmo modo que agregar tem o significado de 

“acrescentar”, “reunir” e “acumular”, dentre outros. 

A CAMGE/2011, à fl. 2057, pontua que a agregação de valor à 

produção manifesta-se como importante fator para a sobrevivência das 

empresas nos mercados nacional e internacional, cada vez mais 

competitivos. O Estado necessita enfrentar o desafio de melhorar a 

                                            

13 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de janeiro: Objetiva, 

2009. P. 1105. 
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competitividade da estrutura produtiva, aumentar a agregação de valor 

aos produtos e serviços exportados e conquistar novos mercados. 

Aduz, ainda, a CAMGE/2011 que, conforme o PMDI 2007/2023 

o governo mineiro deve buscar os seguintes objetivos estratégicos: 

construir um ambiente de negócios favorável e atrativo aos investimentos 

produtivos simplificando a relação do setor público com o setor privado e 

conferindo uma maior agilidade e efetividade ao licenciamento ambiental; 

implementar política inovadora e sustentável de fomento; implementar 

promoção agressiva de novos investimentos e desenvolvimento de 

empresas e cooperativas, com ênfase na agregação de valor; e ampliar a 

taxa de investimento da economia mineira. 

Esses objetivos deverão produzir os resultados finalísticos 

discriminados na Tabela 185, de fl. 2058 e, para alcançá-los, foram eleitos 

30 (trinta) programas, sendo 6 (seis) Estruturadores (5 finalísticos e 1 de 

apoio a políticas públicas) e 24 (vinte e quatro) Associados (16 finalísticos 

e 8 de apoio a políticas públicas). 

A execução desses programas, no período de 2008 – 2011, foi 

retratada pela CAMGE/2011 na tabela 186, à fl. 2059. Da sua análise, há 

que se registrar que em 2011, os programas Estruturadores representam 

somente 10,53% do montante gasto nessa área, enquanto o alocado para 

acobertar despesas com os Programas Associados atingiu 89,47%. Essa 

inversão da participação dos programas contraria as diretrizes 

estabelecidas no PDMI, que elegeu os Programas estruturadores como 

prioritários. 

O Orçamento de Investimento fez a previsão R$ 3,245 bilhões, 

autorizou R$ 4,862 bilhões e realizou R$ 3,859 bilhões, 79,37% do 

autorizado. Conforme apontado pela CAMGE/2011, às fls. 2060, não é 

possível detalhar por nível de natureza de despesas os gastos com as 
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empresas controladas do Estado, por não fazerem parte do Armazém de 

Informações – SIAFI. 

4.3.9.1 Resultados quanto aos investimentos e valor 

agregado da produção 

Para avaliar os resultados finalísticos dessa área de resultados, 

referentes ao exercício de 2011, foram utilizados alguns indicadores 

presentes no Caderno de Indicadores de Resultados de 2011, os quais se 

alinharam ao novo modelo de gestão governamental, a Gestão para a 

Cidadania.  

Quanto ao desempenho na área Investimento e Valor 

Agregado da Produção, em 2011, foram utilizados os indicadores 

“Participação de Minas Gerais nas exportações brasileiras”, “Participação 

de Minas Gerais nas exportações brasileiras de produtos intensivos em 

tecnologia” e “Participação do PIB mineiro no PIB nacional” como 

ferramentas de análise dos resultados finalísticos. 

a) Participação de Minas Gerais nas Exportações Brasileiras 

Esse indicador refere-se ao percentual do valor, expresso em 

dólares norte-americanos, das exportações mineiras em relação às 

exportações brasileiras de todos seus produtos. Demonstra a significância 

das exportações mineiras no total nacional, além de representar a 

inserção e a competitividade dos produtos mineiros no mercado 

internacional. 

A Tabela 193, à fl. 2067, revela o aumento da participação das 

exportações mineiras no total exportado pelo Brasil, evoluindo de 10,4% 

em 2001 para 15,5% em 2010. 
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A CAMGE/2011 também trouxe dados divulgados pelo o 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC - 

em 2011, no sentido de que as exportações brasileiras alcançaram US$ 

256,04 bilhões (+26,80%) e as de Minas Gerais atingiram US$ 41,39 

bilhões (+32,57%). Tendo em vista esses valores, a participação do 

estado nas exportações do país foi de 16,2% em 2011, avanço de 0,7 p.p. 

em relação ao ano anterior. 

Os dados de exportação do Estado por fator agregado de 1998 

e 2011 foram condensados na Tabela 194, à fl. 2068, os quais 

demonstram que, desde o primeiro ano de levantamento, há uma maior 

participação dos produtos industrializados (semimanufaturados e 

manufaturados) em relação aos básicos no total das exportações 

mineiras. Porém, a partir de 2009, houve reversão das posições, pois a 

participação dos produtos básicos no total das exportações superou os 

números dos produtos industrializados, sendo, em 2011, os produtos 

básicos responsáveis por 65,26% do valor das exportações, ampliando 

3,87 p.p. em relação a 2010. 

Não obstante o aumento das exportações mineiras e sua maior 

participação no total exportado no Brasil, esse avanço adveio da maior 

participação de commodities agrícolas e minerais, que são as principais 

mercadorias da pauta de exportação no Estado, sendo certo, ainda, que 

somente o minério de ferro e o café respondem por 59,46% do total 

exportado no Estado. Como bem salientado o relatório da CAMGE/2011, 

é necessária a diversificação da pauta de exportações mineira, uma vez 

que a maioria dos artigos exportados são produtos básicos, que 

apresentam baixo índice de agregação de valor, o que eleva a 

vulnerabilidade às condições econômicas externas, além de limitar o 

potencial de retorno da quantidade exportada. 
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b) Participação de Minas Gerais nas Exportações Nacionais de 

Produtos Intensivos em Tecnologia 

O indicador que ora se examina corresponde à razão entre o 

valor das exportações mineiras de produtos intensivos em tecnologia e o 

valor das exportações brasileiras dos mesmos produtos. Os produtos 

intensivos em tecnologia são classificados como farmacêuticos; plásticos-

borracha; veículos-tratores-ciclos; materiais de transporte; equipamentos 

mecânicos; máquinas e aparelhos elétricos e instrumentos científicos.  

Conforme constatado pela CAMGE/2011, à fl. 2069, o perfil 

exportador de Minas Gerais é historicamente concentrado em produtos 

intensivos em recursos naturais, cujo valor agregado é baixo. Segundo a 

edição de 2011 do Panorama do Comércio Exterior de Minas Gerais, os 

produtos intensivos em recursos naturais continuaram a aumentar sua 

participação nas exportações mineiras, sendo responsáveis por 72,9% do 

total. Dessa maneira, é essencial que se estenda a participação de 

produtos intensivos em tecnologia no total exportado pelo Estado, uma 

vez que, se isso não ocorrer, ficará prejudicada a industrialização do 

Estado e sua geração de emprego e renda. De fato, o volume e a 

qualidade de empregos gerados pelos produtos básicos são muito 

inferiores aos que são gerados em produtos intensivos em tecnologia. 

A par dos dados constantes na tabela 195, à fl. 2070, que 

retratam a participação mineira nas Exportações Nacionais de Produtos 

Intensivos em Tecnologia, verifica-se que houve recuo em 2011 para 

6,3%, uma diminuição em relação a 2010 de 0,4 p.p. Além desse declínio, 

também foi registrada uma queda de 1,6 p.p. em relação à participação 

das exportações de produtos intensivos em tecnologia como proporção do 

total exportado pelo Estado em 2010, reduzindo-se para 7,2%. Esses 

resultados indicam que, apesar do aumento do volume de comércio, o 
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Estado ainda precisa enfrentar o desafio de aumentar a competitividade 

de sua estrutura produtiva, buscando agregar valor aos produtos e 

serviços exportados para que as empresas instaladas no Estado 

consigam enfrentar os desafios de sobreviver numa economia cada vez 

mais globalizada e competitiva. 

c) Participação do PIB Mineiro no PIB Nacional 

A Tabela 193, à fl. 2067, contém o movimento do PIB em 

valores correntes de 2001 a 2008 e a taxa de crescimento de 2001 a 

2010. Conforme destacado pela CAMGE/2011, à fl. 2070, à exceção dos 

anos de 2001 e 2009, o PIB mineiro cresceu em relação ao ano anterior. 

Apesar desse crescimento, a referida informação não tem o condão de 

mostrar se a participação do PIB mineiro em relação ao nacional 

aumentou. Dessa forma, faz-se necessário verificar essa relação, haja 

vista que um dos resultados finalísticos almejados pelo PMDI é aumentar 

essa participação.  

A CAMGE/2011 também esclarece que os dados oficiais do 

PIB são divulgados pelo IBGE com defasagem de dois anos, motivo pelo 

qual somente foi possível analisar seus dados até 2009. Com base nesta 

última divulgação feita pelo IBGE, o Estado de Minas Gerais possuía, em 

2009, o terceiro maior PIB do país, mesma posição de 2008. Porém, em 

2009 houve uma queda de 0,46 p.p. em relação a 2008, o que 

representou variação de 9,32% para 8,86%. 

Quanto a Investimento e Valor Agregado da Produção, a 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, por meio do 

Ofício OF. SEC n. 234/2012, inicialmente confirmou os valores 

apresentados pela CAMGE/2011 em relação ao total das despesas 

realizadas de 2008 a 2011 quanto aos orçamentos fiscal e de 

investimento. Ademais, a SEPLAG aduziu que 98,93% dos recursos 
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investidos em programas associados constituem aplicações em 

programas e ações orientadas para a área de energia elétrica, sendo eles 

indispensáveis para ampliar a competitividade da economia, atração de 

investimentos, adensamento das cadeias produtivas, incremento da 

agregação de valor e diversificação produtiva. 

Em face de tais apontamentos, dentre outros, a CAMGE/2011 

sugeriu, em sede de reexame do relatório técnico, um planejamento mais 

detalhado não só para a alteração, a médio e longo prazo, da prioridade 

de investimentos da área meio para a área fim do orçamento, mas 

também para as ações governamentais em geral. 

Já quanto à falta de detalhes da execução orçamentária no 

SIAFI, a CAMGE/2011 confirma as informações trazidas pela SEPLAG. 

Noutro giro, a referida unidade técnica deste Tribunal diverge da SEPLAG 

quanto aos impactos da exclusão do orçamento de investimento do total 

executado no exercício. 

No tocante à pauta de exportações gerais e de produtos 

intensivos em tecnologia, a CAMGE/2011 entende ser necessária tanto 

sua diversificação quanto intensificação, não obstante considere 

importantes as ações governamentais até o momento implementadas. 

Além disso, insta salientar que a diversificação e intensificação ora 

mencionadas também poderão promover uma participação ainda maior 

do PIB mineiro no nacional. 

Visto isso, verifica-se ser necessária a alocação de recursos 

com observância das diretrizes estabelecidas no PMDI, segundo o qual 

devem ser priorizados os programas Estruturadores em detrimento dos 

Associados. Além disso, devem-se desenvolver políticas públicas com 

ênfase na pesquisa científica e no aumento do volume de recursos em 

obras de infraestrutura, com vistas a agregar valores e a incrementar as 
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exportações mineiras, cuja pauta é muito dependente das commodities 

agrícolas e minerais. 

4.3.9.2 Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva 

Conforme destacado pela CAMGE/2011, à fl. 2072, a pobreza 

é um fenômeno multidimensional que assola as condições de vida das 

pessoas, fazendo com que estas despendam, diariamente, a maior parte 

de suas energias apenas para sobreviver.  

Aduz, ainda, a CAMGE/2011, à fl. 2072, que a área de 

resultado Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva teve os seus 

objetivos estratégicos definidos pelo governo para os próximos 17 anos. 

São eles: superar a pobreza crônica das novas gerações, através da 

educação; promover a inclusão produtiva da população adulta; reduzir o 

analfabetismo; promover a segurança alimentar nutricional sustentável; 

promover a intervenção integrada nos espaços de concentração da 

pobreza; saúde a todas as fases do ciclo de vida individual e condições 

adequadas de saneamento básico; incentivar a implantação do Sistema 

Único de Assistência Social - SUAS; buscar a erradicação do trabalho 

infantil no Estado e fortalecer a agricultura familiar. 

Esses objetivos deverão gerar os Resultados Finalísticos 

expostos na Tabela 196, à fl. 2073, tendo sido eleitos 13 (treze) 

programas, sendo 5 (cinco) Estruturadores e 8 (oito) Associados, 

conforme ressaltado no relatório da CAMGE/2011. 

A execução desses programas no período de 2008 a 2011 foi 

estampada na tabela 197, à fl. 2074, a qual demonstra que, depois de 

sucessivos aumentos em relação à despesa total do Estado, em 2011, 

esse percentual foi reduzido para 1,25%. 
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Ainda com base na aludida tabela, os gastos referentes aos 

programas Estruturadores atingiram R$ 670,661 milhões, 

correspondentes a 85,65% do total da área, e o restante, R$ 95,821 

milhões foram destinados à despesas com os programas Associados. 

a) Programa 28 - Minas Sem Fome 

Trata-se de um Programa Estruturador do Governo de Minas, 

executado pela EMATER–MG, que tem o objetivo de buscar a segurança 

alimentar e nutricional, com redução da pobreza, resgate da cidadania e 

inclusão produtiva de pessoas, por meio de ações voltadas para a 

produção de alimentos, agregação de valor e geração de renda. É 

trabalho contínuo para promover a sustentabilidade e a melhoria da 

qualidade de vida das famílias mineiras. 

Em sete anos de Programa, foram investidos R$ 90 milhões e 

beneficiados 776 municípios do Estado. Entre as suas principais ações, 

estão a distribuição de sementes, a implantação de hortas e sistemas 

comunitários de abastecimento de água e a entrega de tanques de 

resfriamento de leite. Segundo avaliação da Fundação João Pinheiro, o 

resultado do programa foi positivo, entendendo a FJP que a distribuição 

das ações deste Programa está associada, principalmente, ao Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), indicando que o Minas Sem 

Fome beneficia “significativamente” o seu público-alvo. Segundo a FJP, a 

distribuição de sementes aos beneficiários produz um impacto na renda 

domiciliar per capita dessas famílias em torno de R$ 25,00, considerado 

estatisticamente significativo na qualidade de vida dessas famílias. 

No entanto, em uma visão macro, o Governo de Minas Gerais 

previu investir R$ 8,6 milhões no programa, autorizou R$ 10,3 milhões e 

foram executados R$ 5,4 milhões, apenas 53,04% do total previsto no 
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programa, atendendo a 110 mil famílias, também metade da meta física 

prevista. 

b) Programa 36 - Projeto Travessia 

O Travessia insere-se no contexto dos programas implantados 

para localidades de menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

destinados à população em situação de vulnerabilidade social, 

coordenado pela SEDESE e executado de forma integrada por vários 

órgãos e entidades da Administração Pública estadual. Ao contrário de 

ações setorizadas, as políticas públicas são implementadas de maneira 

coordenada e integrada às necessidades específicas de cada município 

selecionado. 

A partir de 2011, o Travessia foi reestruturado e iniciou-se a 

etapa do Projeto Porta a Porta, que busca ativamente as principais 

privações dos municípios. Foram visitados em torno de 55.000 domicílios 

para se levantar as privações em Educação, Saúde e Padrão de Vida. 

Neste ano, 44 municípios estão sendo beneficiados nas regiões Norte; 

Jequitinhonha; Rio Doce; Central; Sul de Minas; Triângulo; Centro-Oeste 

e Noroeste de Minas; e 248 ações serão executadas no valor estimado de 

R$ 30 milhões pelo Projeto Travessia/SEDESE, como construção e 

reforma de módulos sanitários, aquisições de bens, pavimentação, dentre 

outras. 

O objetivo dessa metodologia Porta a Porta traz à luz o desafio 

de combater uma pobreza que muitas vezes permanece à margem da 

atuação estatal. Cabe, ainda, destacar a integração entre as metodologias 

estaduais e aquelas adotadas pelos organismos internacionais, levada a 

cabo pela introdução do conceito de pobreza multidimensional, forjado no 

contexto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, além 

da ampliação das metas elencadas nos Objetivos do Milênio nessa área. 
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O indicador apresentado é uma contagem simples do número 

de municípios atendidos pelo Projeto Estruturador Travessia (municípios 

com IDH abaixo de 0,68). Parte-se do pressuposto, de que, quanto maior 

o número de intervenções realizadas, maior a possibilidade de melhora 

nas condições de vida da população residente nas áreas de atuação do 

projeto. Entretanto, tem limitações, por exemplo: os municípios são 

atendidos apenas durante um ano pelo projeto, mas todos entram no 

cálculo acumulado do indicador. 

4.3.9.3 Resultados quanto à redução da pobreza 

Buscando aferir tanto o enfrentamento da pobreza quanto a 

inclusão produtiva, foram definidos indicadores de resultados que vieram 

a ser consolidados pela CAMGE/2011 na Tabela 200, à fl. 2080, da qual 

se extrai que tem havido sucesso em ambos os objetivos perseguidos. 

Com efeito, observa-se melhora na legitimação de títulos de 

posse de imóveis e no percentual de implantação do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), além da diminuição na proporção de 

indigentes e pobres no Estado como um todo (regiões rural, urbana e 

metropolitana). Porém, a condição da ocupação infantil total no Estado 

permanece elevada ao longo dos exercícios analisados, com uma 

tendência de alta a partir de 2008. 

Apesar de chamado a fazê-lo, o Estado de Minas Gerais não 

se manifestou sobre esse item após os apontamentos da unidade técnica 

deste Tribunal. 

Em sede de análise dos resultados de gestão, verifica-se que a 

Redução da Pobreza e a Inclusão Produtiva demandam tanto atuações 

intensas quanto diversificadas. Embora o caminho da redução da 

desigualdade já esteja sendo trilhado, conforme se vislumbra da atuação 
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governamental em Minas Gerais, é imprescindível que esses resultados 

sejam maiores e que as ações sejam transparentes e efetivas. 

4.3.9.4 Desenvolvimento do Norte de Minas, 

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce 

Segundo o art. 3º da Constituição de 05/10/1988, um dos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é “reduzir as 

desigualdades sociais e regionais”.  

Para atingir esse desiderato, comenta o constitucionalista 

Alexandre de Moraes14 que é fundamental “existir uma política legislativa 

e administrativa que não pode contentar-se com a pura igualdade legal, 

adotando-se normas especiais tendentes a corrigir os efeitos díspares 

ocasionados pelo tratamento igual aos desiguais”. 

De acordo com tal paradigma, a CAMGE/2011 informou nos 

autos, às fls. 2081 e 2082, o fato de que as regiões do Norte de Minas, 

Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce são, notadamente, aquelas 

que apresentam os mais baixos índices de desenvolvimento humano, 

econômico e social no Estado de Minas Gerais.  

Nesse sentido, para a Área de Resultados Desenvolvimento do 

Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, foram estabelecidos 

pelo PMDI 2007/2023 os objetivos estratégicos que seguem, em síntese: 

desenvolver a produção local; atrair investimentos produtivos privados 

para as regiões de baixo dinamismo econômico; aumentar a 

produtividade no campo; promover a inserção regional dos investimentos 

públicos e privados; reduzir as disparidades regionais; e inserir a região 

na dinâmica de desenvolvimento do estado. 

                                            

14 MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. São Paulo: Atlas, 2006. P. 146. 
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Quanto à alocação de recursos, as despesas realizadas 

somaram a quantia de R$ 132 milhões. Considerado isso, ressalta-se que 

houve diminuição das Despesas de Capital, da ordem de 78,27%, no 

tocante ao período de 2008/2011, ou seja, os gastos com essa categoria 

de despesas somaram, em 2008, a quantia de R$ 156 milhões e, em 

2011, R$ 34 milhões.  

4.3.9.5 Programas Analisados 

Os programas Associados Leite pela Vida e Desenvolvimento 

Turístico do Nordeste – Fase Dois – PRODETUR/NE II – foram 

selecionados para análise segundo os critérios de auditoria, sendo 

detalhados conforme se segue. 

a) Programa Leite pela Vida 

O referido programa resume-se em apenas uma ação, 

denominada Aquisição e Distribuição de Leite Pasteurizado. Para a sua 

consecução foi previsto crédito inicial/despesas fixadas no Orçamento 

Fiscal/2011 de R$ 45 milhões, os créditos autorizados, ao final do 

exercício, somaram R$ 88 milhões e as despesas realizadas, R$ 72 

milhões. Estes recursos foram utilizados para a aquisição/distribuição de 

45.740.654 litros de leite.  

Segundo a CAMGE/2011, à fl. 2085, o programa Leite pela 

Vida apresentou uma variação positiva, em valores correntes, da ordem 

de 20,33%, no período de 2011 em relação a 2008, ou seja, os gastos em 

2008 somaram a quantia de R$ 60 milhões e, em 2011, R$ 72 milhões. 

b) Programa de Desenvolvimento Turístico do Nordeste – Fase Dois 

– PRODETUR/NE- II 
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Tem como objetivo incentivar a atividade turística do Vale do 

Jequitinhonha em Minas Gerais, como alternativa econômica de 

desenvolvimento sustentável e melhoria das condições socioeconômicas 

da população. 

Conforme a Tabela 203, à fl. 2086, houve baixo percentual da 

execução física da ação Estudo, Implantação e Conservação de Vias de 

Acesso, uma vez que 96,21% dos recursos autorizados foram utilizados 

para a execução de 50% da meta física, o que caracteriza uma ineficácia 

de planejamento, sendo necessárias suplementações que acarretaram 

em superação da meta orçamentária, e que mesmo assim, não foram 

suficientes para a execução de 100% da meta física. 

c) Resultados Finalísticos 

Foram selecionados alguns indicadores que melhor traduzem 

uma avaliação dessa área de resultado, conforme se segue. 

  Taxa de Crescimento do Consumo de Energia Elétrica 

no Grande Norte 

É uma medida do crescimento do consumo total de energia 

elétrica no Grande Norte de Minas, sendo utilizada porque geralmente 

acompanha as variações no nível de atividade econômica dessa região.  

Quanto a esse resultado finalístico, o relatório da CAMGE/2011 

aponta, à fl. 2087, que, de um modo geral, o consumo de energia tem 

aumentado no Grande Norte, no período de 2001/2010, com um 

significativo salto nesse último exercício, 17,0%, refletindo recuperação da 

economia. 

 Taxa de Internação por Desnutrição Infantil no Grande 

Norte 



 
            TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2011 178 

 

1.2 T

C

E

M

G 

   

FLS. ------

_____

_____

_____

_ 

     _____ 

 

 

Partindo das informações do Ministério da Saúde, essa taxa 

expressa o número de crianças de 0 a 4 anos internadas por desnutrição 

infantil, por 10.000 crianças nessa faixa etária, consideradas as 

internações por desnutrição, deficiências vitamínicas, sequelas de 

desnutrição e de outras deficiências nutricionais. 

Observa-se da Tabela 205, à fl. 2088, uma redução da referida 

taxa, de 2001 a 2010, em 56,05%, revelando uma expressiva melhora do 

quadro existente. 

Quanto a essa área de resultados, a SEPLAG, por meio do 

Ofício OF. SEC n. 234/2012, informou que tem havido um direcionamento 

de recursos, por parte do Estado, para o Grande Norte de Minas Gerais. 

Com efeito, alegou-se que o objetivo é reduzir as desigualdades sociais e 

regionais com maiores previsões de gastos per capita.  

Diante das informações e esclarecimentos apresentados, a 

CAMGE/2011 informou que se manteria no acompanhamento dos 

resultados buscados pelo governo. 

Ao se realizar análise desse âmbito da gestão por resultados, 

verifica-se que as regiões ora analisadas estão distantes das demais 

regiões de planejamento em saúde, educação, PIB per capita e até 

mesmo taxa de homicídios, exigindo a manutenção e intensificação dos 

esforços estatais em prol de seu desenvolvimento. 

5. DÍVIDA PÚBLICA DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 

5.1 Dívida Fundada ou Consolidada 

A Dívida Fundada ou Consolidada compreende as obrigações 

financeiras assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados 
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e da realização de operações de crédito com prazo de amortização 

superior a 12 (doze) meses, para atender a desequilíbrio orçamentário ou 

a financiamento de obras ou serviços públicos. Porém, a Lei 

Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) em seu 

artigo 29, § 3º e a Resolução n. 43/01 do Senado Federal ampliaram o 

conceito de dívida fundada, incluindo nele as operações de crédito de 

prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do 

orçamento e os precatórios judiciais emitidos a partir de 05 de maio de 

2000 e não pagos durante a execução do orçamento.  

Segundo Riani e Albuquerque15, o saldo da dívida contratada 

com a União em 28/02/98, nos termos da Lei Federal nº 9.496, de 

11/09/97 e da Resolução do Senado Federal de nº 99, de 1996, era R$ 

10.235.751.916,63 que passariam a ser corrigidos pelo IGP-DI mais juros 

nominais de 7,5% ao ano, a serem pagos com um prazo de 360 parcelas 

(30 anos). 

A Resolução 45, de 29/05/98, do Senado Federal, autorizou o 

Estado de Minas Gerais a contratar o valor de R$4.344.366.000,00 para 

ajuste no sistema financeiro (BEMGE - (R$1,561 bilhão; BDMG - R$ 

1,017 bilhão; MINASCAIXA - R$ 1,420 bilhão e CREDIREAL - R$ 346,336 

milhões) (sic), financiadas em 360 meses, corrigidas pelo IGP-DI com 

taxas de juros de 6% ao ano, totalizando em R$14.580.117.916,63 a 

dívida com a União. 

O montante mensal de pagamentos dos serviços das dívidas 

corresponderia a 6,79% (até novembro/98), 12% em dezembro/98, 12,5% 

                                            

15 RIANI, Flávio; ALBUQUERQUE, Célio Marcos Pontes de. Dívida Pública do Estado 

de Minas Gerais – Renegociação que não resolveu o problema. Disponível em: 

http://www.cedeplar.ufmg.br/seminarios/seminario_diamantina/2010/D10A017.pdf. 

Acesso em 29 mai 2012 

 

http://www.cedeplar.ufmg.br/seminarios/seminario_diamantina/2010/D10A017.pdf
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em 1999 e 13% a partir de 2000 da receita líquida real. Caso o montante 

dos serviços a serem pagos ultrapassasse este percentual a diferença 

seria incorporada ao estoque da dívida e, no final do refinanciamento em 

2028, o estoque remanescente deverá ser pago em 10 (dez) anos, com 

vencimento previsto em 2038.  

 

Do exame da Tabela 206, à fl. 2092, elaborada pela 

Coordenadoria de Macro Gestão Governamental – CAMGE/2011, a partir 

de informações do SIAFI/SEF, demonstrou que a dívida fundada ou 

consolidada do Estado de Minas Gerais, totalizou em 31/12/11 o 

montante de R$77.671.432.931,11 apresentando um crescimento nominal 

de 10,85% em relação ao exercício de 2010 que foi R$70.070.435.064,22. 

 

Na tabela acima referida, a Dívida Fundada ou Consolidada 

apresenta a seguinte configuração: 

Composição da Dívida Consolidada 

Descrição Saldo em 31/12/ 11 

1. Dívida Fundada da  Administração Direta: 

1.1Dívida por Contratos: 

 Interna (composição detalhada às fls. 2391 Relatório da 

CAMGE/2011) 

 Externa (idem, às fls. 2392) 

1.2 Outras Exigibilidades: 

 Renegociação de Obrigações Previdenciárias 

 Outras Obrigações assumidas pelo Estado  

71.612.053.890,19 

65.614.058.282,36 

3.616.362.770,85 

 

2.380.850.162,63 

782.674,35 
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2.  Dívida Fundada das Autarquias e Fundações:  

2.1  Depósitos exigíveis a Longo Prazo: 

 Reserva Técnica Atuarial 

2.2 Outras Exigibilidades: 

 Renegociações de Obrigações Previdenciárias  

 Reserva Atuarial de Benefícios 

 Outras Obrigações assumidas pelo Estado 

308.783.001,81 

 

1.349.772,43 

 

 

1.414.278,06 

287.040.547,05 

18.978.404,27 

 

3. Dívida Fundada dos Fundos:  

3.1 Depósitos Exigíveis a Longo Prazo 

 Reserva Técnica Atuarial 

3.2 Provisões para Benefícios a Conceder  

 Aposentadorias, Pensões e Outros Benefícios 

Pl. Carreira Geração Atual 

3.3 Provisões Atuariais para Ajustes do Plano  

 Provisão Atuarial para Contingência de 

Benefícios 

2.022.031.652,44 

 

1.785.183,91 

 

2.003.105.268,50 

17.141.200,03 

 

4 Precatórios posteriores a 05/05/2000  3.687.027.644,67 

5 Parcelamento Dívida Empresas Dependentes  41.536.742,00 

Total 77.671.432.931,11 

Fonte: Demonstrativo da composição da Dívida Consolidada 
Fonte: Relatório da CAMGE/2011 (fls.2092) 

Segundo o Relatório da CAMGE/2011, à fl. 2093, a Dívida 

Consolidada Líquida - DCL do Estado de MG, no final do exercício de 

2001, correspondia a 234,45% da Receita Corrente Líquida – RCL, com 

um excedente de 34,45% em relação ao estabelecido no art. 3º, I, da 

Resolução 40/01 do Senado Federal, fato que determinou um redutor 

anual de 2,30% até o exercício de 2016. Como o limite foi alcançado no 

exercício de 2007, o Estado está impossibilitado de aumentar a relação 

DCL / RCL, nos termos do art. 4º, IV, b, da referida Resolução, para além 

de duas vezes a RCL, durante o período de ajuste, ou seja, até 2016. 
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Do exame da Tabela 208, à fl. 2094, elaborada pela 

CAMGE/2011 depreende-se que a DCL do Estado, ao final do 3º 

quadrimestre, montou R$67.779.833.154,56, enquanto a RCL totalizou 

R$37.284.183.547,59, apresentando a relação DCL/RCL a razão de 

1,8179, fato que demonstra o cumprimento do limite estabelecido pela 

legislação em vigor, que é de 2 (duas) vezes a RCL.  

Para efeito de apuração da relação DCL/RCL, de acordo com o 

Manual de Demonstrativos Fiscais da STN, os valores relativos à dívida 

consolidada do regime previdenciário são demonstrados em destaque e 

separadamente, não compondo, portanto, este índice. 

O gráfico, à fl. 2095, elaborado pela CAMGE/2011, tendo como 

fonte de informação o SIAFI, destacou que os contratos de maior 

representatividade da dívida pública estadual são os da dívida 

renegociada com a União sob o amparo da Lei n. 9.496/97 e seus 

desdobramentos (resíduos), que totalizam R$58,627 bilhões que 

representa 84,68% do total, e o contrato com as Centrais Elétricas do 

Estado de Minas Gerais – CEMIG, que totalizou em 31/12/11 o valor de 

R$5,580 bilhões, representando o percentual de 8,06% do total, e as 

demais dívidas que somam R$5,023 bilhões, equivalentes a 7,26% do 

total. 

O relatório da CAMGE/2011, às fls. 2097 e 2098, esclarece que 

a dívida com a CEMIG foi autorizado pela Lei Estadual n.11.233, de 

28/10/93, em valor correspondente a 852.851.282,9305 UFIR 

equivalentes, em 02/05/95, a R$602,198 bilhões, tendo por base a UFIR 

de abril / junho de 1995, igual a 0,7061. Ficou estabelecida a taxa de juros 

de 8,18% ao ano e, ainda, a atualização monetária do débito, com base 

na variação mensal, positiva ou negativa do IGP-DI, ocorrida a partir de 

1º/01/05, até a data da efetiva liquidação. Destaca a Tabela 210, onde 
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demonstra a evolução desta dívida no período 05/1995 a 12/2011 e ainda 

que ela teve crescimento real de 126,61% em relação ao valor registrado 

em maio de 1995. 

A Receita Líquida Real – RLR, para efeito do limite da dívida 

renegociada (13% de 1/12 da RLR) é apurada e divulgada mensalmente 

pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio de portarias e, para os 

efeitos da Lei n. 9.496/97, compreende a receita realizada nos doze 

meses anteriores ao mês imediatamente anterior àquele em que se 

estiver apurando, excluídas as receitas provenientes de operações de 

crédito, de alienação de bens, de transferências voluntárias ou de 

doações recebidas, com o fim específico de atender despesas de capital 

e, no caso dos Estados, as transferências aos Municípios por 

participações constitucionais e legais, conforme demonstram as Tabelas 

211 e 212, respectivamente, às fls. 2099 e 2100 do Relatório da 

CAMGE/2011. 

Foram gastos, no exercício de 2011, só com a dívida contratual 

interna, o valor de R$3.879.844.672,37 e, com a externa, 

R$81.113.153,63, totalizando um dispêndio de R$3.960.957.826,00, 

sendo que, deste valor, 64,05% referem-se a gastos com juros e 

encargos e 35,95% com amortização, conforme o aludido relatório, à fl. 

2095 e gráfico 27, à fl. 2096. 

A Tabela 274 do Relatório da CAMGE/2011, à fl. 2208, relativa 

à evolução da despesa realizada por categoria econômica e grupo de 

despesa, demonstra que, no exercício de 2011, foram realizadas 

despesas com Juros e Encargos da Dívida Pública (R$2,568 bilhões) e 

amortizações (R$1,632 bilhões), que totalizam R$4,2 bilhões. 

Confrontando os dados do gráfico, à fl. 2096 e da Tabela 274, 

à fl. 2208, constata-se que as despesas com amortização e juros / 
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encargos das dívidas contratuais, representaram, no exercício de 2011, 

respectivamente, 98,78% e 87,25% do total de despesas realizadas 

nestas rubricas. 

5.2 Garantias e Contragarantias 

O Relatório da CAMGE/2011, à fl.2100, esclarece que o artigo 

9º da Resolução n. 43 do Senado Federal, que trata dos limites e 

condições para a realização de operações de crédito, estabelece que o 

saldo global das garantias concedidas não pode ultrapassar 22% da 

Receita Corrente Líquida – RCL. A concessão de garantia está 

condicionada ao oferecimento de contragarantias, em valor igual ou 

superior ao da garantia concedida, exceção feita aos casos em que o 

garantidor integre o próprio ente. 

Esclarece, ainda, que o não-cumprimento dos limites com a 

falta de medidas saneadoras, nos prazos e condições estabelecidas em 

lei, podem sujeitar o titular do Poder ou órgão às punições na forma da 

legislação, além de ser considerada nula a garantia concedida acima dos 

limites fixados (art. 18 da Resolução n. 43/01 do Senado Federal e at. 40, 

parágrafos e incisos da LRF). 

A Tabela 213 elaborada pela CAMGE/2011, tendo como fonte 

o Diário Oficial de Minas Gerais de 28/01/2012, à fl. 2101, demonstra que 

as garantias concedidas pelo Estado, ao final do 3º quadrimestre de 2011, 

totalizaram R$880.821.561,23, correspondendo a 2,36% da RCL, 

portanto, dentro do limite fixado pela Resolução do Senado Federal, que é 

de 22%.  
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5.3 Operações de Crédito 

A contratação de operações de crédito pelos entes federados 

subordina-se às normas da CR/88, inciso III, art. 167 - Regra de Ouro, 

artigo 32 caput e os incisos I ao VI do parágrafo §1º da LRF e das 

Resoluções 40 e 43 (e suas alterações) do Senado Federal.  

O art. 7º, inciso I, da Resolução 43 do Senado Federal, 

estabelece que o montante global das operações de crédito realizadas 

não pode ser superior a 16% da RCL. O art. 10 da referida Resolução 

estatui que o limite das operações de crédito por antecipação da receita 

orçamentária – ARO não pode exceder a 7% da RCL. 

Segundo o relatório da CAMGE/2011, às fls. 2101 a 2103, a 

LDO projetou, para o exercício de 2011, a entrada de recursos a preços 

de 31/12/09, no valor de R$320 milhões, enquanto que as receitas 

ingressadas nos cofres do Estado, concernentes às operações de crédito, 

totalizaram R$304,494 milhões. Essas receitas são provenientes de 

repasses de contratos já em andamento, não tendo ocorrido novas 

contratações em 2011, embora o Poder Executivo tenha obtido 

autorização para a realização de operações de crédito da Assembléia 

Legislativa através das Leis n. 19.960/11; 19.964/11; 19.966/11; e 

19.969/11. 

O referido relatório destaca a existência de uma dotação de 

R$7,315 bilhões e foram realizadas despesas de capital no montante de 

R$5,625 bilhões, conforme Balanço Orçamentário, à fl. 2340, do relatório 

da CAMGE/2011, verificando-se, assim, o cumprimento da Regra de 

Ouro, prevista no inciso III do art. 167 da CR/88, porquanto as operações 

previstas e realizadas foram inferiores às despesas de capital dotadas e 

executadas.  
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Segundo o relatório CAMGE/2011, à fl. 2103, as operações de 

crédito para fins de apuração do cumprimento do limite somaram, até o 

final do 3º quadrimestre de 2011, R$289,990 milhões, representando 

0,78% da Receita Corrente Líquida – RCL (R$37,284 bilhões) e está 

dentro do limite de 16% da RCL, estabelecido pelo art. 7º da Resolução n. 

43 do Senado Federal. 

Na defesa apresentada, a Secretaria de Estado da Fazenda – 

SEF, à fl. 2630, registra que as operações de crédito em fase de 

contratação, já com a devida autorização legislativa, não comprometerão 

a capacidade de pagamento do Estado estimada pela atual gestão e 

respaldada pelos critérios da Secretaria do Tesouro Nacional, pois foram 

concebidas em um cenário projetado em bases conservadoras e com 

estrita observância dos critérios fixados no Programa de Ajuste Fiscal. 

A CAMGE/2011, às fls. 2630 e 2631, na análise sobre a Dívida 

Pública do Estado de Minas Gerais, não abordou especificamente as 

operações de crédito. Entretanto, o arrazoado apresentado pela defesa 

prescinde de tal análise, uma vez que ele apenas complementa as 

informações já analisadas, às fls. 2101, 2102 e 2340, quando ficou 

evidenciado que o Estado vem cumprindo, rigorosamente, os dispositivos 

legais relativos à matéria, insertos no art. 167, III, da CR/88 e o art. 7º, I, 

da Resolução n. 43, do Senado Federal. 

5.4 Resultado Primário 

O Resultado Primário indica a capacidade do governo de 

acumular recursos para realizar o pagamento dos encargos da dívida, 

sendo um parâmetro de solvabilidade do governo e, também, de sua 

austeridade fiscal. 
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O Resultado Primário é a diferença entre as receitas e 

despesas, exceto as financeiras. Para calculá-lo, são excluídas das 

receitas: as receitas correntes patrimoniais de aplicações financeiras e as 

receitas de capital oriundas de operações de crédito, de amortização de 

empréstimos e de alienação de ativos. Das despesas são excluídas: as 

despesas correntes relativas a juros e encargos da dívida e despesas de 

capital referentes à amortização da dívida e concessão de empréstimos. 

Quando as receitas primárias suplantam as despesas primárias, ocorre 

um superávit primário, havendo ainda a possibilidade de ocorrer situações 

de equilíbrio e déficit. 

Destaca o relatório da CAMGE/2011, à fl. 2104, que a meta de 

resultado primário fixada para o Estado em 2011 correspondeu a 0,07% 

do PIB nacional de 2011, o equivalente a R$2,822 bilhões e, de acordo 

com a LDO, para alcançar a meta de superávit primário, a receita primária 

do Estado deveria se situar em 1,18% do PIB nacional e a despesa 

primária, em torno de 1,00%. 

Segundo a Tabela 214, elaborada pela CAMGE/2011, à fl. 

2105, tendo como fonte o Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

(RREO) – 6º bimestre de 2011, no exercício de 2011, a receita primária foi 

de R$52.952.973.088,05, acima da meta em 18,27%. A despesa primária 

foi de R$50.196.316.864,15, superior à meta em 19,65%. Dessa forma, 

houve um superávit primário de R$2.756.656.223,90, abaixo da meta 

prevista (-2,30%). Em percentual do PIB brasileiro, o superávit primário 

correspondeu aproximadamente a 0,067%, enquanto que o previsto foi de 

0,070%,  

O artigo 9º da Lei Complementar n. 101/00 determina que, se 

verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá 

não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou 
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nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o 

Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes 

necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e 

movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de 

diretrizes orçamentárias. 

Segundo a CAMGE/2011, à fl. 2105, a LDO para 2011, no art. 

36, fixou critérios para limitação de empenho apenas para a obtenção da 

meta de resultado primário. Este resultado ficou um pouco abaixo da meta 

estabelecida e, deveria ter ocorrido a aplicação da citada regra, contudo, 

considerando que o limite deixou de ser cumprido apenas no último 

bimestre e a publicação do demonstrativo, no exercício subsequente, isto 

é em 28/01/12, não há de se falar em limitação de empenho dentro do 

exercício em exame. 

A Tabela 215, elaborada pela CAMGE/2011, à fl. 2106, tendo 

como fontes os Relatórios da CAEO 2006 a 2010; RREO – 6º 

bimestre/2011 e o informativo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, revelam que, em termos nominais, o resultado 

primário alcançado pelo Estado em 2011 (R$2,757 bilhões) só foi menor 

que o apresentado em 2008 e, que apesar do grande avanço em relação 

ao ano passado, bem como em exercícios anteriores, ele não foi capaz de 

cobrir as despesas com o serviço da dívida (amortização, juros e 

encargos), que totalizaram R$4,2 bilhões, conforme demonstra o gráfico 

28, à fl. 2107. 

O gráfico 29, da CAMGE/2011, à fl. 2108 demonstra que, no 

período de 2005 a 2011, as metas de resultado primário têm seguido a 

tendência de serem cumpridas, não em função de refrear os gastos 

públicos, mas em razão do crescimento das receitas primárias em 
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montante suficiente para fazer face aos acréscimos nas despesas 

públicas. 

Conclui o relatório da CAMGE/2011, à fl. 2108, que essa 

necessidade de gerar superávit primário cada vez maior, em um cenário 

de despesas em trajetória ascendente, juntamente com a dificuldade de 

limitar algumas despesas, uma vez que várias se referem a obrigações 

constitucionais e legais do ente, acabam por provocar a redução das 

despesas com investimentos, que são as primeiras a serem 

contingenciadas ou, no caso da manutenção destes, obriga o Estado a 

recorrer ao setor privado ou às agências multilaterais para financiá-los, 

aumentando, com isso, a dívida pública. 

A defesa apresentada pela SEF, à fl. 2630, não fez qualquer 

abordagem sobre este item, porém, como no exercício de 2011o superávit 

primário alcançado não foi suficiente para suplantar o serviço da dívida e 

sendo ele instrumento importante na gestão da Dívida Pública do Estado, 

recomendo ao Gestor a manutenção de esforços no sentido de alcançar a 

meta estabelecida do resultado primário. 

5.5 Resultado Nominal 

A CAMGE/2011, às fls. 2109, informa que o objetivo do 

Resultado Nominal é medir a evolução da Dívida Fiscal Líquida – DFL, no 

exercício, sendo que ele representa a diferença entre o saldo da DFL 

acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de 

dezembro do ano anterior ao de referência. 

A DFL corresponde ao saldo da Dívida Consolidada Líquida – 

DCL somado às receitas de privatizações, deduzidos os passivos 

reconhecidos, decorrentes de déficits ocorridos em exercícios anteriores, 

enquanto que a DCL representa o saldo da dívida consolidada, deduzida 
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do ativo disponível e dos haveres financeiros, líquidos dos restos a pagar 

processados.  

Conforme as Tabela 216 e 217, elaboradas pela CAMGE/2011, 

às fls. 2109 e 2111, tendo como fonte, respectivamente, o Anexo I da 

LDO/2011 e o Diário Oficial de Minas Gerais de 28/01/12, a meta de 

Resultado Nominal projetada para 2011 foi de R$1.922.204.000,00, 

enquanto que o obtido até o final do 6º bimestre correspondeu a 

R$6.221.296.485,43, superior à previsão, evidenciando crescimento da 

Dívida Fiscal Líquida – DFL além do esperado. 

Segundo o relatório da CAMGE/2011, à fl. 2105, o Estado 

deveria efetuar a limitação de empenho, quando no 5º bimestre o 

Resultado Nominal se mostrava superior à meta prevista, conforme 

determina o art. 9º da LRF. Acrescentou, entretanto, que a LDO não fixou 

nenhum critério para limitação de empenho para o cumprimento da meta 

de Resultado Nominal. 

A ocorrência de superávit primário insuficiente para cobrir as 

despesas da dívida, juntamente com as novas operações de crédito, 

resultou, no decorrer dos anos, em déficit nominal recorrente, que em 

2011 ficou em R$6,221 bilhões. A manutenção de déficits nominais 

maiores que os superávits primários resultam em expansão continuada da 

Dívida Consolidada Líquida – DCL, acarretando prejuízos à realização de 

novos investimentos. 

Segundo a CAMGE/2011, à fl. 2110, com esse perfil, é difícil 

imaginar que a Dívida Fiscal Líquida do Estado pare de crescer, 

concluindo que é imprescindível que as metas traçadas na LDO sejam 

fundamentadas em cálculos coerentes com a realidade do Estado.  
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O arrazoado da defesa, à fl. 2630, argumentou que limitação 

de empenho apontada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais, pela não-obtenção do Resultado Nominal não foi 

implementada, em razão da tendência superavitária identificada no 

orçamento fiscal do exercício, o que restou comprovado com o 

atingimento do superávit de R$151 milhões no exercício de 2011. 

Na análise dos argumentos apresentados, a CAMGE/2011, à fl. 

2631, destacou que os critérios utilizados pela STN, para a análise fiscal 

do setor público, contempla a variação da dívida fiscal líquida, não 

cabendo, portanto, instrumento diverso, como a tendência superavitária 

identificada no orçamento fiscal do exercício. 

Esclarece, ainda, que existe um debate acadêmico em relação 

das contas públicas pelo orçamento fiscal, uma vez que ele inclui as 

receitas de operações de crédito que entram nos cofres públicos e 

representam uma dívida contratada que terá de ser paga no futuro, 

podendo, por isso, transmitir a falsa imagem de equilíbrio, quando, na 

verdade estão em desequilíbrio. 

Finalizando sua análise, a CAMGE/2011, à fl. 2631, destaca 

que no exercício de 2011, assim como nos exercícios de 2009 e 2010, 

excluídas as operações de crédito do lado das receitas, os resultados 

deixaram de ser positivos e ressalta que, ao longo dos anos, os 

resultados nominais obtidos não têm apresentando simetria com as metas 

traçadas na LDO, exigindo atenção especial do Estado, visto que as 

distorções são significativas, podendo ser, inclusive, a causa do 

desequilíbrio que vem ocorrendo. 

Em conformidade com a análise da CAMGE/2011, entendo que 

o superávit fiscal no exercício não é razão que justifique o 

descumprimento do art. 9º da LRF, motivo pelo qual recomendo ao Gestor 



 
            TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2011 192 

 

1.2 T

C

E

M

G 

   

FLS. ------

_____

_____

_____

_ 

     _____ 

 

 

inserir na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para os exercícios 

subsequentes, os critérios para limitação de empenho e movimentação 

financeira, conforme previsto no citado dispositivo legal e, também, metas 

de Resultado Nominal condizente com a realidade do Estado, atentando-

se para o fato de que, quando a evolução da Dívida Fiscal Líquida – DFL 

não alcançar a meta prevista (Resultado Nominal), deverá o Estado 

proceder conforme os critérios estabelecidos da LDO. 

5.6 Dívida Pública Mineira: Situação Atual e Perspectivas 

O relatório da CAMGE/2011, à fl. 2122, tendo por base o 

estudo realizado no exercício 2010 sobre a dívida pública mineira e os 

Anexos I ao XIII, às fls. 2426 a 2437, destaca que o perfil do 

endividamento do Estado revela-se preocupante tanto no curto quanto no 

longo prazo, em decorrência de compromissos assumidos em contratos. 

Destaca, ainda, que, no exercício de 2011, o desembolso com 

o serviço da dívida somou R$3.960.957.826,00, correspondendo a 

14,19% da Receita Líquida Real – RLR. Projeta-se para o exercício de 

2012 um dispêndio mais elevado (14,47%) elevando-se até 2018, quando 

atinge 15,06%, diminuindo em 2019 e 2020, voltando a ter trajetória 

crescente até 2028, chegando a 15,10%. 

Assevera o referido relatório, à fl. 2123, que, caso o Estado, 

diante desses vultosos compromissos, recorra a novas operações de 

crédito, ou mesmo, como no passado, postergue os pagamentos 

previstos no contrato com a CEMIG, o alívio imediato, porventura 

conseguido por meio desses expedientes, comprometerá ainda mais a 

situação antevista para 2029, após expirar o dispositivo contratual que 

limita a 13% da Receita Líquida Real – RLR os pagamentos referentes ao 

serviço da dívida com a União. 
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A CAMGE/2011, à fl. 2123, salienta que mesmo tendo o Estado 

condições de honrar todos os atuais compromissos contratuais até 2028, 

a situação a prevalecer a partir de 2029 pode ser ainda pior, visto que os 

níveis de comprometimento da Receita Líquida Real – RLR podem situar-

se em patamares superiores a 17%, contra os atuais 14,19% em 2011. 

O Exmo. Relator da Prestação de Contas do exercício de 2010, 

Conselheiro Sebastião Helvécio, destacou que o IGP-DI, indexador da 

dívida do Estado com a União, à época da assinatura do contrato, 

mostrava-se inclusive mais favorável que o IPCA-IBGE, contudo, com o 

passar dos anos, revelou-se altamente perverso às finanças do Estado. 

Constatou-se que, no período 1998/2010, os custos totais dessa dívida 

têm sido superiores ao IPCA, adotado como baliza para a política 

monetária, e até mesmo à taxa SELIC, que remunera os títulos emitidos 

pelo Governo Federal. 

Relatou que somente a mudança do IGP-DI para o IPCA 

poderá propiciar, prevalecendo as mesmas condições observadas entre 

1998-2010. redução de cerca de R$42 bilhões no estoque da dívida com 

a União, até o vencimento do contrato, em 2028, o que corresponderia a 

ganho aproximado de 70%. 

O relatório, à fl. 2123, informa que estão sendo adotadas 

medidas pelo governo mineiro com o intuito de substituir a dívida com a 

CEMIG, cujos custos são extraordinariamente elevados, por outra 

modalidade de dívida, que propicie a redução de encargos. Nesse sentido 

obteve autorização da Assembleia Legislativa para realização de 

operações de crédito com o BIRD, o Banco Credit Suisse AG e a Agência 

Francesa de Desenvolvimento – AFD, destinadas à reestruturação da 

Dívida CRC – CEMIG (Lei n. 19.964/11). 
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Informa, também, à fl. 2123, a atuação da ALMG, ao criar uma 

comissão que vem estudando a difícil situação do Estado de Minas Gerais 

em relação a seu compromisso contratual com a União, inclusive 

mobilizando lideranças políticas, em nível estadual e nacional, pela 

renegociação dessa dívida. Entre as proposições, a modificação do 

indexador dessa dívida, o IGP-DI, pelo IPCA, conforme sugerido no 

estudo técnico de 2010.  

A questão do índice para a correção da dívida é fator 

importante e de difícil escolha. A cesta de índices disponíveis apresenta 

variabilidade ao longo do tempo, alternando períodos de altos e baixos, 

dificultando a comparabilidade entre eles. Ressalte-se o fato de que no 

passado recente as correções realizadas pelo IGP-DI superaram as 

realizadas por outros indicadores de inflação. Porém em 2009, o IGP-DI 

apresentou acumulação negativa, o que de certa forma é benéfico aos 

estados diminuindo o estoque de suas dívidas repactuadas com o 

governo federal. 

Apesar da elevação nos serviços da dívida, pode-se observar 

que o estoque da dívida renegociada com a União vem apresentando 

taxas elevadíssimas de crescimento. Tal acréscimo tem como causa os 

mecanismos de correção da dívida e também a formação de resíduo das 

partes de encargos não pagos e incorporados ao estoque. 

Conforme bem ressaltado no relatório da CAMGE/2011, à fl. 

2123, para que níveis menores de comprometimento da receita estadual 

sejam consumidos com a amortização da dívida, será necessária a 

ocorrência de aceleração expressiva do crescimento econômico do 

Estado, ou convergência entre a taxa de inflação que reflete o PIB 

estadual, e a vinculada ao IGP-DI, que corrige monetariamente os saldos 

da dívida com a União e com a CEMIG. Como quaisquer dessas 
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hipóteses são difíceis de materializar, parece altamente improvável que 

venha a prevalecer um cenário em que o comprometimento da receita 

estadual com o serviço da dívida seja significativamente menor do que o 

anteriormente descrito. 

6. PLANEJAMENTO DE CURTO PRAZO E EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

6.1 Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme 

estabelecido nas Constituições da República de 1988 e Estadual de 1989, 

em seus artigos 165, § 2º, e 155, respectivamente, compreende as metas 

e prioridades da administração pública, inclui as despesas correntes e de 

capital para o exercício financeiro subsequente, institui de forma 

antecipada os programas e ações que devem ser considerados 

prioritários na alocação de recursos e as normas e parâmetros que devem 

orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA. 

Portanto, é a lei intermediária entre a que institui o PPAG, 

válido para um quadriênio, e a LOA, válida para o exercício seguinte. A 

LDO, além de atender aos dispositivos constitucionais, tem que observar 

também as normas específicas contidas na LRF, de acordo com seu art. 

4º e em seus parágrafos 1º e 3º. 

A Lei Estadual nº 19.099/10, de 10/8/10, dispõe sobre as 

diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o 

exercício de 2011, as quais, segundo o seu art. 1º compreendem; as 

prioridades e metas da administração pública estadual; as diretrizes 

gerais para o Orçamento; as disposições sobre alterações na legislação 

tributária e tributário-administrativa; a política de aplicação da agência 
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financeira oficial; as disposições sobre a administração da dívida e as 

operações de crédito.  

6.1.1 Análise da LDO referente ao exercício 2011 

6.1.1.1 Audiências Públicas Regionais 

Nos termos do § 5º, art. 155 da CE/89, a LDO fixará percentual 

não inferior a 1,00% (um por cento) da receita orçamentária corrente 

ordinária do Estado, destinado ao atendimento das propostas priorizadas 

nas audiências públicas regionais, a ser incluído na LOA e executado, 

com o respectivo pagamento, até o final do exercício financeiro 

correspondente, sob pena de responsabilidade, nos termos do inciso VI 

do art. 91 da CE/89. O referido percentual constitui limite para os gastos 

com publicidade, consoante preceitua o § 2º, art. 158 da CE/89. 

De acordo com o relatório da CAMGE/2011, à fl. 2126, esse 

assunto faz parte das recomendações e determinações apontadas por 

este Tribunal, por ocasião da aprovação do Balanço Geral do exercício de 

2010. 

Diante da não realização das audiências públicas estaduais, a 

SEPLAG vem discutindo internamente uma proposta de alteração do 

texto constitucional que esteja de acordo com os interesses institucionais 

do Poder Legislativo, conforme apontado no Relatório de Controle Interno 

– Exercício Financeiro 2011 – volume 6, anexado às Contas 

Governamentais 2011. 

O relatório da CAMGE/2011 enfatiza o cumprimento da 

determinação constitucional nas próximas LDOs, em função da 

importância de se garantir recursos orçamentários para atendimento das 

propostas vindas da participação direta da sociedade. 
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6.1.1.2 Sistema de Custos 

A LRF preconiza no § 3° do art. 50 que a administração pública 

manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento 

da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. No mesmo sentido, o 

art. 41 da LDO/2011 dispõe sobre a alocação dos recursos na lei 

orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como sobre sua 

respectiva execução, que será feita de forma a propiciar o controle dos 

custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de 

governo.  

À fl. 2127, a CAMGE/2011 apontou que a ausência de normas 

relativas ao controle de custos que permitam a avaliação dos resultados 

dos programas e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira 

e patrimonial, vem sendo ressaltada por este Tribunal nos exames das 

LDOs de exercícios anteriores. Esse assunto faz parte das 

recomendações deste Tribunal, feitas por ocasião da aprovação do 

Balanço Geral do exercício de 2010.   

Foi ainda assinalado que recentemente a Secretaria do 

Tesouro Nacional, por meio da Portaria nº 828, de 14 de dezembro de 

2011, estabeleceu novo prazo para implementação do sistema de custos 

para 2014, cujas diretrizes contábeis ainda não foram estabelecidas, 

conforme apontado no Relatório de Controle Interno – Exercício 

Financeiro 2011 – volume 6, anexado às Contas Governamentais 2011.  

Segundo a CAMGE/2011, às fls. 2128, foi mencionado no 

Relatório de Controle Interno que a SEPLAG/MG considerou inoportuno 

avançar em sistema de custos, cujos padrões e regras ainda carecem de 

definição em âmbito nacional. Entretanto, convém grifar que a 

concretização do referido sistema de custos para toda a administração 

pública visa a aprimorar o acompanhamento e a avaliação do gasto 
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público, além de viabilizar a formulação de diretrizes relativas ao controle 

de custos na LDO para que seja efetivamente cumprida a LRF, art. 4º, I, 

alínea “e” e art. 50, parágrafo 3º. 

6.1.2 Metas Fiscais – Anexo I 

De acordo com o que estabelece o § 1º do art. 4º da LRF, as 

metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, 

despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, 

para o exercício de 2011 e para os dois seguintes, deverão constar de 

demonstrativo específico denominado anexo de metas fiscais.  

6.1.2.1 Metas Anuais 2011 a 2013 e Memória de Cálculo – 

Anexo II.1 

O Demonstrativo das Metas Anuais foi instruído com memória 

e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, 

comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e 

evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da 

política econômica nacional, conforme dispõe o inciso II, § 2º do art. 4º da 

LRF. 

Segundo o relatório da CAMGE/2011, à fl. 2129, o 

demonstrativo de metas anuais seguiu as orientações da Portaria da STN 

462, de 5/8/09, que aprovou o Manual de Demonstrativos Fiscais, e 

abrange os órgãos da Administração Direta, dos Poderes e entidades da 

Administração Indireta, constituídas pelas autarquias, fundações, fundos 

especiais e empresas estatais dependentes. 

 As metas fixadas para o Estado de Minas Gerais em 2011 e as 

indicadas para o biênio subsequente estão alinhadas com os objetivos e 
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as metas formuladas pela União em seu Projeto de LDO para 2011, no 

sentido da redução da dívida pública líquida do setor público . 

Quanto às projeções para as Parcerias Público-Privadas 

(PPP), não houve previsão de receitas primárias, para o exercício de 

2011, advindas dos contratos de PPP, até a época da edição da LDO, 

celebradas pelo Estado de Minas Gerais, de acordo com o Demonstrativo 

das Metas Anuais.  

Na Tabela 223, à fl. 2130, foram sintetizadas as projeções dos 

indicadores das metas fiscais na LDO/2011 e de seus valores efetivos. No 

tocante aos valores efetivos referente ao exercício de 2011, tem-se, como 

ponto positivo, a superação de metas de receita total. Em situação 

oposta, a meta de despesa total foi ultrapassada. O resultado primário 

ficou aquém do previsto e, por conseguinte, o resultado nominal e a dívida 

consolidada líquida elevaram-se consideravelmente.  

6.1.2.1.1 Receitas 

A Tabela 224, à fl. 2131, sintetiza as projeções das receitas 

para o exercício de 2011 e para os dois exercícios subsequentes. No 

tocante às receitas correntes, destaca-se que a principal fonte de receita 

tributária é o ICMS, com participação média de 83,3% nos últimos três 

anos. Em seguida, na Tabela 225, às fls. 2131, foram demonstrados os 

valores do ICMS das metas fiscais das LDOs de 2008 a 2010, e os 

valores projetados para os exercícios de 2011 a 2013.  

O  relatório  CAMGE/2011,  à fl. 2131, informa que a 

metodologia adotada para a estimativa do ICMS teve como parâmetros os 

dados do Projeto da LDO Federal para os anos de 2011 a 2013. Além 

disso, as projeções utilizaram uma série de modelos econométricos, 
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utilizando-se, como base, a arrecadação mensal do ICMS no período de 

janeiro de 1995 a março de 2010, conforme LDO/2011. 

Destacou o relatório da CAMGE/2011, às fls. 2132, que no 

exercício de 2011, a arrecadação efetiva do ICMS totalizou R$ 28,795 

bilhões, montante este 4,08% superior à meta prevista na LDO/2011, em 

função dos aumentos na arrecadação a cada ano, pela adoção dos 

parâmetros de crescimento econômico (5,5% a.a.) e de Inflação (IPCA, 

4,5% a.a) constantes na LDO da União. Destacou também que as 

receitas de capital, em 2011, atingiram o montante de R$ 1,693 bilhão, ou 

seja, 42,99% acima da meta e, quanto às operações de crédito, 

totalizaram R$ 304 milhões, 5% inferiores ao estipulado na LDO. 

Acrescentou que as receitas de transferências da União para a 

compensação pelas isenções das exportações (Lei Kandir) mantiveram os 

mesmos valores nas previsões para 2011 a 2013, ou seja, de R$189 

milhões por ano.  

O relatório da CAMGE, à fl. 2132, ressaltou que as projeções 

do governo do Estado de Minas Gerais publicadas nas LDOs e nas LOAs 

dos últimos anos foram avaliadas pela equipe de consultores contratados 

junto ao IPEAD/UFMG, que destacaram a persistente tendência de 

subestimação das receitas efetivamente arrecadadas.  

Esta subestimação de receitas se encontra sintetizada na 

Tabela 223, à fl. 2130, em que a receita total realizada projetada pela 

LDO, para 2011, correspondeu ao montante de R$46,177 bilhões, 

enquanto a receita total realizada efetiva foi de R$54, 844 bilhões. 

Registre-se que, conforme demonstrado na Tabela 226, à fl. 

2134, os consultores do IPEAD/UFMG fizeram projeções das receitas 

tributárias estaduais com uma metodologia própria para o período 2012 e 

2013. Para fins de comparação com as projeções da SEFAZ (Tabela 224, 
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à fl. 2131), foi elaborada a Tabela 227, à fl. 2134, que demonstrou as 

diferenças de resultados das receitas tributárias projetadas entre as duas 

metodologias. Assim, observa-se que as projeções das receitas tributárias 

realizadas pelo IPEAD/UFMG apontam resultados maiores do que as 

projeções realizadas pela SEFAZ. 

A respeito desses questionamentos realizados pela CAMGE 

sobre a subestimação das receitas, por ocasião da abertura de vista para 

defesa do Governador, manifestou-se a SEPLAG, por meio do OF. SEC. 

Nº 234/2012, à fls. 2.529. Informou que a previsão da receita 

orçamentária não possui uma metodologia única. Pelo contrário, o critério 

a ser utilizado depende das características e comportamento periódico de 

cada natureza de receita.  

Nesse sentido apontaram-se duas metodologias utilizadas no 

âmbito da SEPLAG, para a projeção de cada natureza de receita 

orçamentária. A primeira delas foi utilizada para as receitas de 

comportamento errático, dependentes de um acontecimento singular, nas 

quais não é aconselhável extrapolar para o futuro, o comportamento 

observado no passado. A segunda metodologia parte do pressuposto que 

é possível extrapolar para o futuro o comportamento observado no 

passado.  

Informou ainda que, nas receitas de maior magnitude, adota-

se, em geral, um valor mais conservador, com base no princípio da 

prudência, através do qual as receitas são estimadas com cautela e as 

despesas com certa margem para atender potenciais passivos 

contingentes. Concluiu a SEPLAG, à fl. 2530, que a previsão da receita 

orçamentária não possui metodologia única. Pelo contrário, o critério a ser 

utilizado depende das características e comportamento periódico de cada 

natureza de receita. 
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Por sua vez, a Secretaria de Estado de Fazenda - SEF, por 

meio do Ofício OF.SEF.GAB.SEC nº 348/2012, à fl. 2530, reconheceu 

que as arrecadações efetivas de ICMS e IPVA, que representaram cerca 

de 94,0% da receita tributária do exercício de 2011, superaram as 

projeções de arrecadação nos anos analisados de 2006 a 2011, conforme 

Tabela 1, denominada Arrecadação de ICMS prevista e realizada no 

Estado de Minas Gerais de 2006 a 2011, à fl. 2634.  

Entretanto, alertou a SEF, à fl. 2531, que este cenário de 

subestimação das receitas se deve ao fato das projeções para Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO serem realizadas no mês de abril do 

exercício anterior e as da Lei do Orçamento Anual – LOA, no mês de 

agosto, configurando, respectivamente, estimativas feitas com 8 e 4 

meses de antecedência ao início da execução orçamentária. Apontou, 

ainda, que as previsões de evolução de arrecadação tributária 

apresentam forte correlação com o nível de atividade econômica e o 

ambiente macroeconômico e representam, de fato, risco de sensíveis 

oscilações de variáveis econômicas e monetárias importantes como o 

Produto Interno Bruto – PIB, índices de preços no varejo (IPCA) e no 

atacado (IGP), taxa de câmbio e taxa de juros Selic.  

Neste contexto, alegou a SEF, à fl. 2533, que a autoridade 

pública não pode estabelecer uma previsão da receita cuja metodologia 

seja exclusivamente tratada sob a ótica de modelos econométricos, sob 

pena de desconsiderar os princípios da prudência e da razoabilidade, que 

devem reger a previsão de receitas, especialmente para atender a 

eventuais passivos contingentes e emprestar maior aderência aos 

objetivos da administração pública.  

Concluiu a SEF, à fl. 2534, que não procede, absolutamente, 

apontar a existência de “um persistente viés de subestimação das 
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receitas efetivamente arrecadadas”, mas, ao contrário, a confirmação de 

um alto grau de acurácia, considerando tanto a técnica estatística quanto 

os princípios de administração pública.  

Além disso, aduziu a SEF que são apresentados todos os anos 

considerações técnicas, em Anexo próprio da LDO, destinadas a 

apresentar “a metodologia de cálculo e premissas utilizadas”. Em termos 

gerais, são apresentados os parâmetros de variação de preços (IPCA) e 

crescimento econômico (PIB), tal como determina a LC 101/00, sempre 

tomando como referência os cenários apresentados pelo Governo 

Federal.  

Assim, concluiu a SEF, à fl. 2535, em face das alegações 

apresentadas, que não teria havido descumprimento dos comandos da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que todas suas exigências vêm 

sendo cumpridas pela Secretaria de Fazenda de Minas Gerais.  

Em análise das manifestações apresentadas pela SEPLAG e 

SEF, a CAMGE, à fl. 2631, informou que a SEPLAG não apresentou 

metodologia nem memória de cálculo utilizada especificamente para cada 

classificação da natureza de receitas que compõem a projeção da receita 

fiscal, o que, no entender da CAMGE, viola o princípio da transparência e 

o disposto no art. 4º, § 2º, II e no art. 12, ambos da LC 101/00. Esclareceu 

também a CAMGE que, em reunião com os técnicos da SEF-MG, com a 

participação da Controladoria Geral do Estado, houve uma longa 

discussão sobre os modelos utilizados para projeção de receitas por 

aquela Secretaria. 

Quanto ao argumento de que a previsão de receitas realizadas 

pelo Poder Público não deve somente ater-se à estatística do modelo 

econométrico, mas também considerar os princípios que norteiam a 

projeção de receitas, especificamente os princípio da prudência e da 
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razoabilidade, a CAMGE, à fl. 2639 entendeu que cabe razão à SEF. 

Logo, afastou a necessidade da estimativa de receitas assentada apenas 

na ótica estatística.  

Em relação ao não atendimento do estabelecido no art. 4º, § 

2º, II e no art. 12 da LC 101/00, a CAMGE, à fl. 2639, recepcionou os 

argumentos da SEF, no sentido de que cabe exclusivamente ao Poder 

Executivo elaborar demonstrativos próprios a serem disponibilizados para 

os demais Poderes e Ministério Público, com os estudos e as memórias 

de cálculo dos valores estimados para as receitas, inclusive RCL, no 

prazo de trinta dias antes do encaminhamento da proposta orçamentária.  

Além disso, assinalou a CAMGE, à fl. 2640, a necessidade de 

que seja integralmente respeitado o disposto nos artigos 4º, § 2º, II e 12 

da LC 101/00, segundo o qual, à luz do princípio da transparência, 

deveria haver melhor detalhamento dos aspectos metodológicos, por 

parte da SEF. No caso da SEPLAG, onde os erros de projeção são 

maiores, deveria haver maior esclarecimento sobre quais procedimentos 

de memória de cálculo das previsões são adotados para cada código de 

receita.  

Em consonância com o entendimento da CAMGE e da defesa 

apresentada pela SEF, entendo que a previsão de receitas realizadas 

pelo Poder Público não deve somente basear-se na estatística, mas 

também considerar os princípios da prudência e da razoabilidade, que 

devem nortear os cálculos de projeção da receita. 

Concordamos também com o entendimento da CAMGE, no 

sentido de que, para o cumprimento integralmente do disposto nos artigos 

4º, § 2º, II e 12 da LC 101/00, a SEF deverá informar com maior 

detalhamento os aspectos metodológicos dos cálculos das projeções das 

receitas. A SEPLAG, por sua vez deve apresentar esclarecimentos sobre 
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os procedimentos adotados para  memória de cálculo específica a cada 

código de receita que compõe a projeção da receita fiscal.  

 Importante alertar sobre a importância da metodologia utilizada 

no cálculo das projeções das receitas, uma vez que o erro ou a omissão 

de ordem técnica ou legal, confere ao Poder Legislativo a reestimativa de 

receita, como dispõe o art. 12, § 1º, da LC 101/00.  

6.1.2.1.2 Despesas 

Na Tabela 228, à fl. 2135, foram estampados os valores 

previstos das principais categorias de despesas para o período de 2011 a 

2013, sendo que os gastos com pessoal e encargos sociais, ao lado de 

outras despesas correntes, representam boa parte do total das despesas. 

Nesse contexto, há de se registrar, conforme relatório da 

CAMGE/2011, à fl. 2135, que, em 2011, as despesas executadas com 

pessoal e encargos sociais (liquidadas e inscritas em restos a pagar não 

processados) atingiram o montante de R$ 23,822 bilhões, acima 24,95% 

da meta prevista pela LDO para 2011que foi de R$19,065 bilhões e 

também superior ao valor do exercício anterior, que atingiu R$20,650 

bilhões. 

No que se refere aos juros e encargos da dívida em 2011, o 

valor executado atingiu o montante de R$ 2,568 bilhões (R$ 2,537 bilhões 

relativos à dívida por contratos e R$ 31,444 milhões da dívida 

previdenciária), ou seja 10,93% acima da meta. 

Entre as despesas de capital, a CAMGE/2011, à fl. 2136, 

destacou que a meta de investimentos e inversões financeiras para 2011 

foi de R$ 4,642 bilhões, cujas despesas executadas somaram o valor de 

R$ 3,993 bilhões (processadas e não processadas), o que representou 

13,98% abaixo da previsão. 
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6.1.2.2 Cumprimento de Metas Fiscais do Exercício 

Anterior – Anexo I.2 

Esse demonstrativo visa a cumprir a determinação do art. 4º, § 

2º, I, da LRF e tem por escopo comparar a meta fixada e o resultado 

alcançado no exercício anterior ao da LDO, incluindo a análise dos fatores 

determinantes para o alcance ou não dos valores estabelecidos como 

metas. 

O relatório da CAMGE/2011, à fl. 2136, menciona que o anexo 

foi elaborado em consonância com as instruções de preenchimento da 

tabela-padrão de avaliação do cumprimento de metas fiscais do exercício 

de 2009, estabelecidas pelo manual da STN instituído por meio da 

Portaria 462, de 5/8/09. 

A CAMGE/2011 também ressaltou que, quando da análise 

técnica da LDO/2010, para o exercício de 2011, concluiu que, na 

avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício de 2009, 

continua a apresentar assertivas genéricas, no que tange aos fatores de 

gestão, de administração pública, e do cenário macroeconômico. Por 

exemplo, o resultado primário alcançado em 2009 “resulta tanto da 

política de melhoria nas condições de obtenção de receitas, quanto do 

gerenciamento intensivo dos gastos públicos”. Acrescentou que, a esse 

respeito, houve questionamento em fase de abertura de vista relativa às 

Contas Governamentais - exercício de 2009; entretanto, essa questão 

permaneceu na LDO/2010 e igualmente na LDO/2011; ou seja, carência 

de especificação de qual seja a mencionada “política de melhoria”, em 

correlação com o cenário macroeconômico do respectivo exercício. 
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O aludido relatório, à fl. 2137, de acordo com o Relatório de 

Controle Interno – volume 06, destacou que no âmbito da LDO 2012, 

houve cumprimento da referida recomendação do Tribunal de Contas 

mediante o tópico I.2 do Anexo de Metas Fiscais, que relacionou as 

providências tomadas tanto para a melhoria das condições de obtenção 

de receitas, quanto para o aprimoramento da gestão fiscal do Estado. 

Verificou também, na LDO de 2012 certo avanço no texto do Anexo de 

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, no 

entanto, não foi apresentada a correlação das metas com o cenário 

macroeconômico.  

 

6.1.2.3 Metas Fiscais Atuais (Comparativos de Três 

Exercícios – Anexo I. 3) 

À fl. 2137, a CAMGE/2011 apontou que esse demonstrativo 

evidencia o comparativo das metas anuais fixadas nos três exercícios 

anteriores com as projetadas para o período 2011-2013, e expressa o 

comparativo das metas anuais, a valores constantes de 2010, adotando-

se as variações anuais, previstas nas respectivas leis de diretrizes 

orçamentárias, para o IPCA, como fator para atualização dos valores. 

Apontou ainda que o referido demonstrativo foi produzido em 

conformidade com o estabelecido pelo manual de elaboração da STN. 

6.1.2.4 Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter 

Continuado – Anexo I. 8 

Segundo o relatório da CAMGE/2011, à fl. 2138, o 

demonstrativo visa a nortear a Administração acerca da possibilidade de 

execução adicional de despesas obrigatórias de caráter continuado, 
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indicando a existência ou não de contrapartida a ser obtida mediante 

aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa, 

suficiente ao seu atendimento. 

A CAMGE/2011 verificou que a margem de expansão das 

despesas obrigatórias de caráter continuado para o ano de 2011 foi nula, 

mesmo com o aumento da receita no valor de R$ 1,377 bilhão, uma vez 

que as deduções somaram R$ 1,065 bilhão, e ainda pelo fato do 

pagamento do prêmio de produtividade consumir o valor restante de R$ 

311 milhões. 

Os demonstrativos a seguir listados são tratados em tópicos 

específicos: Anexo I. 4 – Demonstrativo da Evolução do Patrimônio 

Líquido; Anexo I. 5 – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com 

Alienação de Ativos; Anexos I.6.a, I.6.b, I.6.c, I.6.d e I.6.e – Avaliação da 

Situação Financeira e Atuarial dos Institutos e Fundos de Previdência; e 

Anexo I.7 – Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de 

Receita. 

6.1.2.5 Riscos Fiscais e Providências – Anexo II 

O relatório da CAMGE/2011, às fls. 2139 a 2141, com base no 

art. 4º, § 3º, da LRF, descreve os riscos fiscais a que as contas públicas 

estaduais estão sujeitas. 

Em relação à receita estadual, os principais riscos recaem 

sobre o ICMS, que representa a maior parcela de disponibilidades, sendo 

parte condicionada por preços administrados e parte vinculada ao 

comportamento de preços de mercado. No que toca a riscos nas 

despesas, o texto da LDO/2011 informa que o Governo de Minas vem 

desenvolvendo iniciativas no intuito de monitorar permanentemente as 

despesas estaduais de modo a manter o equilíbrio fiscal. Desta forma, 
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concluiu-se que a execução das despesas programadas não vem 

constituindo fator de risco para as contas estaduais.  

Os riscos relativos à legislação tributária decorrem da Proposta 

de Emenda Constitucional – PEC 31A/07, que prevê a substituição de três 

tributos federais (PIS, COFINS e Salário Educação) por um imposto sobre 

o Valor Agregado Federal – IVA-F e alterações nos coeficientes do FPM, 

FPE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional – FNDR, do 

Fundo de Ressarcimento das Exportações – FPEX (LC87/96) e do Auxílio 

às Exportações.  

A PEC 31-A/07 prevê ainda, alterações nos critérios para 

aproveitamento de créditos no ICMS, relativo a entradas de bens de uso e 

consumo e dos créditos referentes a energia elétrica e serviços de 

comunicação. Propõe também modificações na incidência do ICMS sobre 

operações com produtos da cesta básica, na tributação da operação 

interestadual com petróleo e seus derivados e energia elétrica e na 

redução da alíquota do álcool. Importante destacar que estas alterações e 

modificações ocasionariam perdas de arrecadação, conforme apontado 

no relatório da CAMGE/2011, à fl. 2140. 

Quanto aos riscos das despesas, a CAMGE/2011 enfatizou, 

com base no texto da LDO/2011, que o Governo Estadual estabeleceu, 

em seu plano estratégico, uma área de resultados voltada para a 

qualidade fiscal, visando não apenas os programas de gerenciamento da 

receita, mas também os programas de qualidade de gasto. Desta forma, o 

Estado vem desenvolvendo iniciativas com o objetivo de monitorar 

permanentemente as despesas estaduais, a fim de manter o equilíbrio 

fiscal. 

 A CAMGE/2011, à fl. 2140, informou que a efetivação dos 

passivos contingentes pode apresentar risco para a gestão orçamentária 
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e impactar o tesouro estadual, sendo o maior grupo de risco o decorrente 

de ações judiciais movidas contra o Estado, cuja identificação foi feita a 

partir do levantamento pela Advocacia Geral do Estado – AGE e estão 

sintetizadas na Tabela 229, reproduzida à fl. 2141, que totalizaram o valor 

de R$ 4,525 bilhões. 

Por fim, a CAMGE/2011, à fl. 2141, observou no Anexo de 

Riscos Fiscais que houve uma evolução das informações, no que se 

refere à descrição das providências. Entretanto, ainda falta plena 

adequação à orientação estabelecida pelos Manuais da STN, fato esse, 

ora verificado, também, na LDO para o exercício de 2012. 

Realizado o exame da LDO para o exercício de 2011, às fls. 

2141 a 2144, foram registrados diversos apontamentos dos quais 

destacamos os seguintes: 

a) não consta no texto da LDO a fixação do percentual 

destinado ao atendimento das propostas priorizadas nas audiências 

públicas regionais, conforme disposto no § 5º, art. 155 da CE/89. Cabe 

acrescentar que o referido percentual constituirá limite para os gastos 

com publicidade, como preceitua o § 2º, art. 158 da CE/89; 

b) ausência de normas relativas ao controle de custos que 

permitam a avaliação dos resultados dos programas e o 

acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, 

assim, não foi cumprido o art. 4º, I, alínea “e” e art. 50, parágrafo 3º, da 

LRF;  

c) constatação, no Anexo de Avaliação do Cumprimento de 

Metas Fiscais do Exercício Anterior, da falta de especificação de qual seja 

a “política de melhoria”, em correlação com o cenário macroeconômico do 
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respectivo exercício. Desse modo, não foram cumpridas integralmente as 

determinações da Portaria 462, de 5/8/09, da STN;  

e) ausência de informações quanto à descrição das 

providências a serem adotadas e seus respectivos valores, caso se 

concretizassem os riscos fiscais mencionados na Tabela 229, às fls.2141, 

conforme orientação estabelecida pelos manuais da STN e as regras do 

art. 4º, § 3º, da LRF. 

6.2 Lei Orçamentária Anual – LOA 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) tem por objetivo alocar 

recursos para a viabilização dos programas contidos no Plano Plurianual 

e o cumprimento do estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO), demonstrando a previsão de receitas e a fixação das despesas a 

serem realizadas no exercício posterior à sua aprovação pelo Poder 

Legislativo. 

O orçamento público é um instrumento fundamental de atuação 

do Estado na alocação e direcionamento dos recursos públicos, no 

processo de formulação de políticas governamentais, sendo, portanto, 

necessário o seu aprimoramento contínuo, a partir do acompanhamento e 

da avaliação de sua implementação. 

A CR/88, nos termos do § 5º do art. 165, estabelece que a LOA 

deve compreender: o Orçamento Fiscal referente à Administração Direta 

e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 

o Orçamento de Investimento das empresas em que detenha a maioria do 

capital social com direito a voto; e o Orçamento da Seguridade Social. No 

entanto, a CE/89 não contemplou normas a respeito do orçamento da 

seguridade social no Estado. 
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Dessa forma, a lei orçamentária para o exercício em tela, que 

compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das 

Empresas Controladas pelo Estado, deve ser elaborada conforme as 

diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidas na revisão anual do 

PPAG 2008-2011 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2011, observadas 

as normas da Lei Federal 4.320/64 e da LRF. 

6.2.1 Orçamento Fiscal e Créditos Adicionais 

O Orçamento Fiscal do Estado, para o exercício de 2011, foi 

aprovado pela Lei nº 19.418, de 3/1/2011. Estimou as receitas no 

montante de R$ 44.998.615.907,00 e fixou as despesas em igual 

importância. A referida Lei também fixou os investimentos em R$ 

5.999.116.776,00, para o Orçamento das Empresas Controladas pelo 

Estado. Em relação à Receita e Despesa Intraorçamentária, foi previsto o 

montante de R$ 1.803.896.504.00. 

A alocação de recursos se fez de modo a consolidar os três 

Poderes do Estado, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o 

Tribunal de Contas e, ainda, os seus fundos, órgãos e entidades da 

administração direta e indireta, incluindo o orçamento relativo à 

Seguridade Social. 

Durante o exercício, não foram abertos créditos adicionais 

especiais, mas foram editados 229 (duzentos e vinte e nove) decretos de 

abertura de créditos adicionais suplementares que incrementaram o 

Orçamento Fiscal inicial em 24,65% (considerando a previsão e 

alterações dos créditos intraorçamentários), isto é, R$ 11,535 bilhões, 

resultando em uma dotação autorizada total da ordem de R$ 58,337 

bilhões. 
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A Lei nº 19.418/2011 autorizou o Poder Executivo a abrir 

créditos suplementares até o limite de 10% da despesa fixada e também 

esse mesmo limite foi fixado para o Orçamento de Investimento das 

Empresas Controladas pelo Estado. À Assembleia Legislativa e ao seu 

Fundo Habitacional, foi autorizada a abertura de créditos suplementares 

em 10% em cada um dos respectivos orçamentos, em conformidade com 

o disposto no inciso V do art. 62 da CE/89. 

No entanto, a Lei nº 19.720, de 20/10/11, alterou o citado limite 

autorizado para o Poder Executivo de 10% para 18,5%. 

Em relação aos orçamentos do Poder Judiciário, Tribunal de 

Contas e Ministério Público, a Lei nº 19.720/11 fixou os seguintes limites 

para suplementação: 

 Tribunal de Justiça: R$ 109.100.000,00; 

 Tribunal de Justiça Militar: R$ 2.500.000,00; 

 Tribunal de Contas: R$ 26.500.000,00; e 

 Ministério Público: R$ 39.500.000,00. 

Ainda, foram editadas leis específicas para a suplementação 

nesses órgãos da seguinte forma: 

 Tribunal de Contas: R$ 924.788,18 e R$ 6.450.000,00 (Leis 

19.723/11 e 19.922/11); 

 Ministério Público: R$ 400.000,00 e R$ 46.117.000,00 (Leis 

19.723/11 e 19.963/11); 

 Tribunal de Justiça: R$ 303.257.700,00 (Lei 19.724/11); e 
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 Tribunal de Justiça Militar: R$ 1.060.000,00 (Lei 19.724/11). 

Em relação à Assembleia Legislativa, a Lei nº 19.720/11 

autorizou a abertura de crédito suplementar no valor total de R$ 85 

milhões. 

De acordo com a Tabela 230, elaborada pela CAMGE/2011, à 

fl. 2146, os maiores percentuais de atualização das dotações iniciais no 

Poder Executivo (Administração Indireta) ocorreram nas Autarquias e 

Fundações Públicas: 25,23%; Fundos Estaduais: 9,47% e Empresas 

Estatais Dependentes: 5,97%. A Administração Direta e Indireta (todos os 

Poderes) – Despesas Intraorçamentárias - atualizou suas dotações em 

226,87%, com destaque, em termos absolutos, para a dotação de 

Encargos Gerais do Estado – EGE da Secretaria de Estado de Fazenda – 

SEF. 

Ainda de acordo com o relatório da CAMGE/2011, as unidades 

orçamentárias que se sobressaíram pelas maiores suplementações em 

termos percentuais foram: Transferências do Estado a Empresas; Fundo 

de Equalização do Estado de Minas Gerais; Fundo Estadual de Defesa de 

Direitos Difusos; RURALMINAS e Fundo Estadual de Habitação. Essas 

unidades, embora tenham apresentado os maiores percentuais de 

suplementação em relação ao crédito inicial, juntas, alcançaram apenas 

4,39% do total dos créditos adicionais abertos. 

Por outro lado, a EGE/SEF – Encargos Diversos, a SEE, 

PMMG, o FUNFIP e o DER receberam 76,50% do total líquido 

suplementado no exercício. 

Ressalte-se que a categoria econômica despesas de capital, 

proporcionalmente ao crédito inicial, recebeu o maior percentual de 

recursos orçamentários por meio de abertura de créditos adicionais. Do 
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valor de R$ 338,478 milhões fixado para a reserva de contingência, foram 

utilizados R$ 338,352 milhões como fonte de recursos. 

De acordo com o relatório técnico da CAMGE/2011, às fls. 

2147 e 2148, foram abertos créditos suplementares no total bruto de R$ 

18.285.523.367,19. Desse montante, R$ 6.221.641.079,26 oneraram o 

limite estabelecido na LOA e R$ 12.063.882.287,93 estariam fora desse  

limite. 

O montante de R$ 6.221.641.079,26 foi aberto para atender 

despesas utilizando-se para tanto da fonte de abertura Excesso de 

Arrecadação, no valor de R$ 2.278.206.022,45, e Remanejamento no 

valor de R$ 3.943.435.056,81. 

O restante dos créditos suplementares, no montante de R$ 

12.063.882.287,93, foi aberto para atender às seguintes despesas: 

 Pessoal e Encargos Sociais (todas as fontes): R$ 

5.692.717.308,56; 

 Recursos Vinculados (fontes 21 a 59): R$ 2.902.135.218,53; 

 Recursos Diretamente Arrecadados (fontes 60 e 61): R$ 

403.521.638,10; 

 Pagamento de Dívida (todas as fontes): R$ 

1.558.000.000,00; 

 Pagamento de Precatórios (todas as fontes): R$ 

73.796.097,02; 

 Reserva de Contingência: R$ 338.352.253,65; 



 
            TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2011 216 

 

1.2 T

C

E

M

G 

   

FLS. ------

_____

_____

_____

_ 

     _____ 

 

 

 Recursos constitucionais vinculados aos municípios: R$ 

257.894.527,00; 

 Leis específicas dos Tribunais, ALEMG, Ministério Público e 

demais órgãos do Poder Judiciário (excesso de arrecadação e 

remanejamento): R$ 410.863.803,95; 

 Remanejamento de dotações destinado à contrapartida de 

convênio: R$ 206.137.439,99; 

 Remanejamento suplementação interna ALMG: R$ 

3.200.000,00; 

 Superávit Financeiro (fontes 60 e 61): R$ 32.412.888,57; e 

 Saldo Financeiro com Trânsito Tesouro- contrapartida: R$ 

25.099.290,48. 

No relatório técnico, consta ainda o valor de R$ 

159.751.822,08, “extralimite”, referente à transposição de dotações 

orçamentárias entre órgãos e entidades para adequar a estrutura 

orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado às 

alterações definidas pela Lei Delegada nº 180, de 20/1/11. 

Ressalta-se que o parágrafo único do art. 7º da LOA prevê 

desonerações ao limite fixado para abertura de créditos adicionais, in 

verbis: 

Art. 7° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 

créditos suplementares ao seu orçamento até o 

limite de 18,5% (dezoito vírgula cinco por cento) da 

despesa fixada no art. 1º.  

Parágrafo único. Não oneram o limite estabelecido 

no caput:  
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I - as suplementações de dotações referentes a 

pessoal e encargos sociais;  

II - as suplementações com recursos vinculados, 

quando se referirem a remanejamento ou utilizarem 

como fonte o excesso de arrecadação e o saldo 

financeiro desses recursos;  

III - as suplementações com recursos diretamente 

arrecadados, quando se referirem a remanejamento 

ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação 

e o superávit financeiro desses recursos;  

IV - as suplementações de dotações referentes ao 

pagamento da dívida pública, de precatórios e de 

sentenças judiciárias, bem como os créditos à conta 

da dotação Reserva de Contingência e aqueles 

destinados à contrapartida a convênios, acordos e 

ajustes;  

V - as suplementações de dotações com recursos 

constitucionalmente vinculados aos Municípios;  

VI - as alterações da modalidade da despesa e do 

identificador de procedência e uso de que trata o art. 

17 da Lei n° 19.099, de 9 de agosto de 2010. 

A CAMGE/2011, às fls. 2148, destacou que a exclusão desses 

gastos da limitação para abertura de créditos suplementares configura 

ofensa a princípios orçamentários e aos artigos 167, VII da CR/88, 

161, VII da CE/89 e 5º, III, § 4º da Lei Complementar 101/2000 (LRF). E, 

ainda, que ao considerar as suplementações líquidas ocorridas no valor 

de R$ 11.534.613.875,22 (suplementação total de R$ 18.285.523.367,19, 

deduzidas as anulações de créditos no valor de R$ 6.750.909.491,97), 

apurou-se a abertura de créditos no percentual de 24,65% da despesa 

fixada (R$ 46.802.512.411,00), acima portanto do limite do limite fixado na 

LOA de 18,5%. 
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A CAMGE/2011 ressaltou que essa irregularidade também foi 

constatada no exame das contas de 2010. Na ocasião, o Conselheiro 

Relator Sebastião Helvécio solicitou esclarecimentos para a exclusão das 

dotações de suplementação de gastos com Pessoal e Encargos do limite 

fixado na LOA. Após análise dos esclarecimentos da defesa, a unidade 

técnica manteve o apontamento e salientou que seria necessária a 

definição de um percentual total de suplementação para abarcar todos os 

gastos, inclusive os de pessoal. 

Segundo o voto do Relator das Contas de 2010 proferido nos 

autos do processo 841.956, o Poder Legislativo, ao aprovar o projeto da 

LOA com previsão de desonerações ao limite fixado, fica impedido de 

exercer efetivamente o controle e a fiscalização dos recursos 

movimentados entre as rubricas excluídas. Assinalou, ainda, que esse 

tipo de procedimento pode comprometer o cumprimento de programas 

governamentais, com impacto no resultado das políticas públicas. Dessa 

forma, proferiu a seguinte recomendação ao Poder Executivo e ao Poder 

Legislativo: 

[...] 

recomendo ao Poder Executivo que, ao elaborar o 

Projeto de Orçamento Fiscal, defina um percentual 

total de suplementação que comporte todos os 

gastos, inclusive os de pessoal; e ao Poder 

Legislativo que, quando da aprovação da LOA, 

observe a vedação imposta no art. 167, inciso VII, da 

CR/88, que trata dos créditos com dotação ilimitada. 

Conforme relatório da CAMGE/2011, à fl. 2157, essa 

recomendação não foi atendida, motivo pelo qual a Coordenadoria 

sugeriu que “seja definido na LOA um percentual total de suplementação 

que comporte todos os gastos, inclusive os de pessoal, de forma a 
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adequar-se aos ditames constitucionais e legais, ou sejam estabelecidos 

sublimites para esses diferentes gastos”. 

A defesa, às fls. 2536 e 2537, encaminhou os esclarecimentos 

feitos pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, 

por meio do Ofício OF. SEC nº 234/2012, de 23 de maio de 2012. A 

SEPLAG prestou as seguintes informações: 

O Poder Executivo entende que o percentual total de 

suplementações orçamentárias a ser definida na Lei 

Orçamentária Anual não deve comportar os gastos 

citados devido as suas características específicas. 

Tais despesas revestem-se, por determinação 

constitucional, de caráter obrigatório, justificando a 

conferência de maior grau de autonomia para seu 

gerenciamento. Cabe informar também que a não 

inclusão dessas despesas no referido limite visa 

evitar contingências frente a fatos supervenientes e 

imprevisíveis, tais como o atendimento de 

determinações judiciais, entre outras injunções. 

Pode-se citar, a título de exemplificação, a 

determinação judicial em 2010 para pagamento de 

valores referentes ao reposicionamento dos 

servidores públicos de forma retroativa. A previsão 

legal, nesse aspecto, confere legitimidade às 

alterações orçamentárias visando ao imediato 

cumprimento e operacionalização dos atos jurídicos 

e legais. 

Portanto, a exclusão desses gastos se apóia na 

previsão legal postulada quando da aprovação da lei 

orçamentária pelo Poder Legislativo, o qual concede 

ao Poder Executivo a autonomia de alteração do 

orçamento sobre esses critérios, viabilizando o 

adequado e tempestivo gerenciamento das 

situações supervenientes. 
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Veja que o exemplo trazido pela SEPLAG é exatamente aquele 

de uma alteração necessária por uma ação NÃO VOLITIVA do gestor, 

típico caso de CRÉDITO ADICIONAL que não pode ser DESONERADO, 

conforme veremos adiante. 

Ao analisar as alegações da defesa, a CAMGE/2011, às fls. 

2641 e 2642, salientou que a exclusão de dotações, principalmente de 

Pessoal e Encargos Sociais, do limite fixado para abertura de créditos 

adicionais: “não se coaduna com os preceitos legais sobre Normas Gerais 

de Direito Financeiro e de Finanças Públicas, além de contrariar o 

princípio orçamentário da limitação dos créditos orçamentários”. 

Ressaltou, também, que o orçamento pode ser alterado por diversos 

motivos, inclusive por fatos que independem da ação volitiva do gestor, 

tornando-se, assim, de suma importância o seu aprimoramento e uso de 

técnicas apropriadas que permitam amenizar essas alterações 

orçamentárias. Por fim, frisou que a CR/88 (art. 167, VII), a CE/89 (art. 

161, VII) e a LRF (art. 5º, III, § 4º) vedam expressamente a concessão ou 

utilização de créditos ilimitados e reiterou a sugestão feita no relatório 

técnico à fl. 2157. 

Ressalte-se que a Constituição da República de 1988, a 

Constituição do Estado de 1989, a Lei nº 4.320/64 e a Lei Complementar 

nº 101/00 não estabelecem normas detalhadas para a abertura de 

créditos suplementares. A fixação de um limite na lei orçamentária para 

tal procedimento fica a cargo de cada legislador. Além disso, existe 

também uma lacuna nas normas jurídicas sobre a definição de 

“concessão de créditos ilimitados”. 

No entanto, é necessário preservar o planejamento autorizado 

pelo Poder Legislativo e não abrir possibilidades para que o orçamento 

aprovado seja parcial ou totalmente desconfigurado. 
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As leis orçamentárias que contemplam dispositivo autorizativo 

para a abertura de créditos suplementares e que desoneram 

indistintamente determinados grupos de despesas, a exemplo de 

Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, entre 

outros, independentemente de limite, violam os princípios da 

exclusividade e o da vedação à concessão de créditos ilimitados de 

que tratam o § 8º do art. 165, combinado ainda com o inciso VII do art. 

167 da Constituição da República; o § 4º do art. 5.º da Lei Complementar 

n. 101/00 e, ainda, com o art. 7º da Lei 4.320/64. 

Mas, ressalte-se, isto não quer dizer que tais desonerações 

não possam ocorrer. Para tanto, terão que corresponder ao conceito 

técnico de realocação orçamentária, em quaisquer de suas 

modalidades: remanejamento, transposição ou transferência, técnica 

de alteração orçamentária pouco difundida. 

O princípio da exclusividade, previsto no §8º do art. 165 da 

Constituição da República, estabelece que a lei orçamentária poderá 

conter somente matéria relativa à previsão da receita e à fixação da 

despesa, bem como à autorização para abertura de créditos 

suplementares e contratação de operações de crédito. 

Dessa forma, não podem estar contidas no texto da lei 

orçamentária anual (LOA) autorizações para abertura de créditos 

especiais e realocações orçamentárias nas modalidades de transposição, 

remanejamento e transferência. Esses procedimentos devem ser 

autorizados previamente em lei específica, uma vez que se tratam de 

alterações intrínsecas ao planejamento do gasto público. 

A abertura de créditos adicionais e a realização de realocações 

orçamentárias são procedimentos distintos que alteram a lei 

orçamentária. Enquanto a abertura de créditos adicionais foi instituída 
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pela Lei nº 4.320/64, as realocações orçamentárias foram trazidas, de 

modo inovador, pela Constituição da República de 1988. 

É preciso ter atenção às diferenças técnicas entre os 

procedimentos de alterações orçamentárias e analisar detidamente as leis 

e decretos autorizativos, tendo em vista que além de poderem ser 

facilmente confundidos, também podem ser utilizados de maneira 

irregular. O quadro abaixo demonstra, sinteticamente, as principais 

diferenças entre as duas técnicas: 

Alterações orçamentárias 

 

  
Créditos 

Adicionais 
Realocações Orçamentárias 

Características: 

Créditos 

Suplementares, 

Especiais e 

Extraordinários 

Remanejamento Transposição Transferência 

Alteração se dá por 

vontade do gestor 
Não Sim Sim Sim 

Acresce valor ao total da 

despesa autorizada 

Talvez, a depender 

da fonte de recursos 

utilizada 

Não Não Não 

Utiliza anulação de 

dotação, saldo oriundo 

de veto e reserva de 

contingência como fonte 

de recurso 

Sim Sim Sim Sim 

Utiliza outras fontes de 

recurso (excesso de 

arrecadação, superávit 

financeiro, operação de 

crédito) 

Sim Não Não Não 
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Altera somente a 

classificação 

institucional da despesa 

Não Sim Não Não 

Altera somente a 

classificação funcional-

programática da 

despesa 

Não Não Sim Não 

Altera somente a 

classificação segundo a 

natureza da despesa 

Não Não Não Sim 

Altera todas as 

classificações da 

despesa 

simultaneamente 

Talvez, a depender 

do que se impôs ao 

Chefe do Executivo 

Não Não Não 

Quadro: Alterações Orçamentárias 
Fonte: lavra do Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

 

Tal compreensão é imprescindível para o correto manejo das 

alterações orçamentárias a serem procedidas, ora por meio da abertura 

de créditos adicionais, ora por meio da realização de realocações 

orçamentárias, que modificarão, quantitativa ou qualitativamente, o 

orçamento aprovado, modificando dotações orçamentárias em seus 

componentes de classificação, segundo os critérios institucional, 

funcional-programático ou por natureza da despesa. 

Dessa forma, conforme estabelece a Lei nº 4.320/64, os 

créditos adicionais devem ser utilizados quando houver necessidade de 

autorizar despesas por meio de dotações que se apresentem, ao longo da 

execução orçamentária, insuficientemente dotadas (créditos 

suplementares) ou não previstas no orçamento (créditos especiais), 

independentemente da vontade do Chefe do Poder Executivo. Para tanto, 

deve haver prévia autorização legal, exceto para o crédito extraordinário, 

e existência de recursos disponíveis. 
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Já as realocações orçamentárias (remanejamentos, 

transposições e transferências) surgem do estabelecimento de novas 

prioridades para as ações governamentais e dependem de prévia 

autorização em lei específica, tendo em vista o princípio da exclusividade 

orçamentária, atinente à Lei Orçamentária Anual (LOA); não acrescem 

valores ao total da despesa autorizada e, portanto, alteram as dotações 

apenas em seu aspecto qualitativo, representando “estornos de verbas”. 

É importante salientar que a principal diferença entre abertura 

de créditos adicionais e realocações orçamentárias é a ação volitiva do 

gestor. Na primeira situação, o gestor é obrigado, por diferentes motivos e 

situações, a reforçar dotações orçamentárias existentes ou a autorizar a 

inserção de dotações não previstas no orçamento. Já na segunda 

situação, o gestor redefine suas ações de acordo com a sua vontade. 

Assim, torna-se primordial a análise, no caso concreto, de cada 

hipótese de desoneração prevista nas leis orçamentárias anuais assim 

aprovadas, para avaliar se o Chefe do Executivo, titular da iniciativa 

legislativa em matéria orçamentária, nos termos do art. 165, caput, da 

CR/88, não estaria buscando autorização na lei orçamentária anual para 

realizar algum tipo de realocação orçamentária, fulminando de roldão o 

art. 165, § 8º, c/c o art. 167, VI, da CR/88, ao invés de realizar a devida 

abertura de crédito adicional, sujeita ao limite estabelecido na própria lei. 

Na hipótese de se configurar a alteração como sendo uma 

realocação orçamentária, não se oneraria o limite estabelecido para a 

abertura de crédito adicional, por ser uma técnica distinta que não 

acresce valor ao total da despesa autorizada. No entanto, frise-se, a LOA 

não pode conter a autorização legal para que se realizem realocações 

orçamentárias, uma vez que pelo princípio da exclusividade orçamentária 

as realocações devem ser autorizadas por lei específica. 
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Em suma, é possível se prever na lei orçamentária anual 

desonerações ao limite para a abertura de créditos adicionais, conquanto 

que tais desonerações se configurem em realocações orçamentárias 

autorizadas em leis específicas e não na LOA.  Tal exigência se faz de 

modo a prestigiar princípios constitucionais proeminentes relativos à 

seriedade orçamentária, evitando-se sua desfiguração ao alvedrio do 

Poder Executivo. 

No presente processo, a análise técnica, em cotejamento com 

a análise da defesa, permite concluir que as dotações excluídas do 

cômputo do limite se referem a hipóteses de abertura de créditos 

adicionais, não tendo sido utilizadas as realocações orçamentárias. Dessa 

forma, deveriam ter sido levadas à conta do limite para abertura de 

créditos, o que ressalta a pertinência da recomendação da CAMGE/2011 

à fl. 2157. 

6.2.2 Metas Bimestrais de Arrecadação de Receitas 

Estaduais  

A LRF estabelece dispositivos destinados ao controle bimestral 

da receita, a fim de garantir o cumprimento das metas de resultado 

primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais da LDO. 

Esta Corte de Contas, por meio da IN 02/01 (revogada pela IN 13/11), 

determinava a remessa de demonstrativo específico da receita no prazo 

de 45 dias após a publicação da LOA. No entanto, foi necessária 

solicitação à SEF/MG do envio do demonstrativo, com a descrição das 

receitas e dos valores previstos de arrecadação para os bimestres. 

Nesse demonstrativo enviado, às fls. 2444 a 2447 e à fl. 2153 

do relatório da CAMGE/2011, constam o Anexo XV – Metas Bimestrais de 

Arrecadação das Receitas Estaduais e uma tabela (Tabela 232) com as 
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diferenças entre o acumulado dos valores previstos e os efetivamente 

arrecadados, no encerramento do exercício de 2011, bem como as 

arrecadações ocorridas de 2008 a 2010 e suas variações percentuais. 

Com base nessa tabela, verifica-se que houve excesso de 

arrecadação no montante de R$ 933,154 milhões em relação à previsão 

de receitas (R$ 34,677 bilhões), o equivalente a 2,69%. Em comparação a 

2010, esse excedente reduziu-se em R$ 2,092 bilhões. 

 Com base no Anexo XV, constata-se que algumas receitas 

apresentaram, no encerramento do exercício, arrecadação aquém dos 

valores previstos, como o IRRF (R$ 62 milhões), a Taxa pela Prestação 

de Serviços (R$ 14 milhões) e as Multas e Juros de ICMS (R$ 44 

milhões). 

O ICMS, que representou 82,23% da Receita Tributária, 

alcançando um excedente sobre a previsão em quase todos os bimestres, 

ficando, no encerramento do exercício de 2011, em R$ 742 milhões ou 

2,65% além da previsão. Outras receitas que também se comportaram 

além do previsto, quando do encerramento do exercício, foram o ITCD 

(R$ 187 milhões) e as taxas pelo exercício do poder de polícia (R$ 91 

milhões). 

6.2.3 Programação Orçamentária e Financeira – Poder 

Executivo 

Em 28/1/11, foi editado o Decreto 45.540 que dispôs sobre a 

programação orçamentária e financeira do Estado para o exercício de 

2011, abrangendo os órgãos e entidades do Poder Executivo. A 

programação teve como base a LOA e as projeções anuais das 

disponibilidades financeiras do Tesouro Estadual, constituindo-se em 

limite para a aprovação de cota orçamentária e financeira. 
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Os cronogramas anuais de desembolso mensal dos Poderes 

Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do TCEMG e da Defensoria 

Pública tiveram como referencial o repasse na forma de duodécimos, 

excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais, precatórios e 

sentenças judiciais, em conformidade com o art. 162 da CE/89 e as 

diretrizes constantes da LDO/2011. 

No Anexo I do Decreto 45.540/11, foi estabelecida a 

programação para os programas associados e especiais, abrangendo os 

grupos de despesa 3 – Outras Despesas Correntes, 4 – Investimentos e 5 

– Inversões Financeiras. No Anexo II, foi estabelecida a programação 

para os programas estruturadores.  No Anexo III, foram estabelecidos os 

valores para programação dos desembolsos destinados ao pagamento 

das despesas inscritas para o exercício de 2011, tais como Restos a 

Pagar, financiadas com recursos financeiros com trânsito junto ao 

Tesouro Estadual. 

Os grupos de despesas, as fontes de recursos e identificadores 

de procedência e uso, não informados nos citados anexos, foram 

excluídos da limitação e programação, tendo como limite o crédito 

orçamentário e liberação conforme autorização da SEPLAG, nos casos de 

convênios, operações de crédito e instrumentos congêneres. 

No relatório da CAMGE/2011, às fls. 2155 e 2156, consta 

comparação entre o Crédito Programado nos Anexos I e II do Decreto 

45.540/11 e a Despesa Realizada. 

Conforme a Tabela 233, à fl. 2155, verificou-se que para os 

programas associados e especiais das Outras Despesas Correntes, 

Investimentos e Inversões Financeiras – previstos  no Anexo I do Decreto 

45.540/11 – foram  realizadas despesas totais no montante de R$ 6,153 
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bilhões, sendo que o programado era de R$ 5,913 bilhões, representando 

um percentual excedente ao limite de 4,05%. 

Conforme a Tabela 234, à fl. 2156, verificou-se que para os 

programas estruturadores previstos no Anexo II do Decreto 45.540/11 

foram realizadas despesas totais no montante de R$ 4,175 bilhões, sendo 

que o programado era de R$ 4,734 bilhões, representando um percentual 

aquém ao limite de 11,81%. 

A CAMGE/2011 ressaltou que a execução de despesas em 

valor superior ao programado não significa necessariamente a realização 

de despesas sem crédito autorizado. A Junta de Programação 

Orçamentária e Financeira – JPOF, de acordo com o art. 7º do Decreto de 

Programação, poderia rever os limites previstos nos Anexos I, II e III. 

6.2.4 Orçamento de Investimento das Empresas 

Controladas pelo Estado 

O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo 

Estado de Minas Gerais, aprovado pela LOA 19.418/11, estimou as fontes 

e fixou os investimentos para o exercício de 2011 em R$ 

5.999.116.776,00. 

De acordo com tabela elaborada pela CAMGE/2011 (Tabela 

235), à fl. 2158, as variações positivas do Patrimônio Líquido mais 

significativas ocorreram principalmente na CEMIG (41,76%), PRODEMGE 

(19,66%) e MGS (19,42%). 

Dos investimentos fixados para o exercício de 2011, foram 

destinados R$ 15.187.000,00 para aumento de capital e R$ 

5.983.929.776,00 para outros investimentos. E, de acordo com o art. 9º da 

LOA, a abertura de créditos suplementares foi limitada em até 10%. 
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O Estado realizou transferências para as empresas controladas 

no montante de R$ 195.666.671,59, sendo R$ 114.139.410,12 para o 

BDMG e R$ 81.527.261,47, para a CODEMIG. 

Segundo a Tabela 237, à fl. 2159 do Relatório da 

CAMGE/2011, foram realizadas transferências para as empresas 

dependentes no montante de R$ 3.585.884,66, sendo R$ 3.462.574,80 

para a EMATER e R$ 123.309,86, para a Rádio Inconfidência. 

À fl. 2160, a CAMGE/2011 verificou que o crédito autorizado, 

no valor de R$ 8,337 bilhões, foi 38,97% superior ao crédito inicial, no 

valor de R$ 5,999 bilhões. No entanto, ressaltou que os valores 

suplementados tiveram como fonte os recursos das próprias empresas e 

foram abertos por meio de decretos. 

A CAMGE/2011, ao analisar a execução das empresas 

controladas, às fls. 2161 e 2162, verificou que a CEMIG – Geração e 

Transmissão SA e a CEMIG Holding Companhia Energética de Minas 

Gerais executaram despesas maiores que as previsões nos programas 

702 – Obrigações Especiais (0,01% a maior) e 253 – Aporte de Capital – 

CEMIG (76,68% a maior), respectivamente, em desacordo com o 

prescrito nos artigos 167, II da CR/88, 161, II da CE/89 e 42 da Lei nº 

4.320/64. Dessa forma, a CAMGE/2011 sugeriu abertura de vista às 

referidas entidades. 

A respeito desse apontamento, a defesa encaminhou, às fls. 

2537 a 2541, esclarecimentos feitos por meio do Ofício PP-01491/2012, 

da CEMIG e do Ofício OF.SEF.GAB.SEC. Nº 348/2012, da Secretaria de 

Estado de Fazenda – SEF, ambos de 18 de maio de 2012. 

Primeiramente, sobre a execução do programa 702, ação 

“7005 – Amortização da Dívida Interna”, a CEMIG esclareceu que a 
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execução de 0,01% a maior foi considerada “satisfatória” pelo Sistema de 

Informações Gerenciais e de Planejamento – SIGPLAN e que, no 

momento de elaboração do último decreto, solicitado no dia 07/12/11, não 

havia previsão de execução financeira excedente ao planejado. 

Quanto à execução a maior do programa 253, ação “6013 – 

Aporte de Capital”, no valor de R$ 38,342 milhões, a CEMIG alegou que 

foi decorrente de aquisição das ações da Companhia de Gás de Minas 

Gerais – GASMIG, pertencentes ao Estado de Minas Gerais. E que as 

informações de aporte de capital só podem ser incluídas no orçamento 

após a conclusão de transações que necessitem desses aportes, uma vez 

que esse tipo de informação não pode ser disponibilizado para outras 

áreas, a fim de garantir proteção e confidencialidade e evitar vazamentos 

de atos ou fatos que comprometam a companhia perante a Comissão de 

Valores Mobiliários – CVM. Alegou, ainda, que a transação foi concluída 

após a solicitação do último decreto, feita no dia 07/12/11. 

Por fim, sobre o planejamento orçamentário, a CEMIG 

observou que o seu planejamento é baseado na visão de longo prazo de 

suas necessidades orçamentárias e seus projetos de investimentos são 

aprovados ou revisados em bases plurianuais. Ao longo de um ano, os 

projetos passam por replanejamentos que, no último trimestre, embasam 

a proposta orçamentária interna para o ano seguinte. Ressaltou, ainda, 

que o orçamento de investimentos a ser remetido à SEPLAG é elaborado 

anualmente no mês de agosto, refletindo a situação dos investimentos 

naquele momento, podendo ocorrer, ao longo da execução do orçamento, 

eventos não previstos e, consequentemente, a necessidade de emissão 

de decretos. 

Por sua vez, a SEF argumentou que o Poder Executivo 

empreendeu esforços para o fortalecimento do modelo de governança 
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corporativa e incentiva a integração da SEPLAG, SEF, empresas públicas 

e sociedades de economia mista, no que tange ao monitoramento da 

realização de despesas fixadas no orçamento de investimento das 

estatais. Informou, também, que a Secretaria expediu ofício, no dia 30 de 

novembro de 2011, a todas as empresas públicas e sociedades de 

economia mista, a fim evitar a ocorrência de inconformidades na 

execução do orçamento de investimentos das empresas controladas. 

No entanto, apesar dessas medidas adotadas, foram 

identificadas  inconformidades na execução orçamentária da CEMIG. Em 

relação ao programa 702, esclareceu que o desvio de 0,01% não foi 

identificado tempestivamente por equívoco no monitoramento da 

execução orçamentária. Já em relação ao programa 253, reiterou os 

esclarecimentos feitos pela CEMIG e alegou que não foi possível editar 

decreto de suplementação em tempo hábil. 

Dessa forma, a SEF se comprometeu a “intensificar, em 

conjunto com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, as 

ações de acompanhamento do desempenho financeiro das empresas 

públicas e sociedades de economia, por meio do Sistema de Informações 

Gerenciais e de Planejamento (SIGPLAN), incluindo reuniões periódicas 

com os interlocutores já designados, pelas empresas e sociedades de 

economia mista, para atuar junto ao Comitê de Governança Corporativa 

do Estado”. 

A CAMGE/2011, às fls. 2643 a 2645, salientou que a CEMIG, 

desde o exercício de 2008, executa alguns itens a mais da previsão do 

orçamento de investimento. Informou, ainda, que aguardará, para os 

próximos exercícios, que as ações da SEF, em conjunto com a SEPLAG 

e Comitê de Governança Corporativa, melhorem o gerenciamento do 
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desempenho das empresas controladas pelo Estado e mantenham a 

correta execução do orçamento de investimentos. 

Diante dos apontamentos, ressalta-se que o ato de abrir crédito 

adicional sem cobertura legal, ordenar ou permitir a realização de 

despesas não autorizadas em lei contraria o que dispõem o art. 167, V, da 

Constituição da República de 1988 e o art. 42 da Lei 4.320/64. 

6.3 Fontes de Recursos – Receitas 

Segundo o relatório da CAMGE/2011, fl. 2.162, a Receita 

Fiscal arrecadada em 2011 alcançou o valor bruto de R$ 60,273 bilhões, 

dos quais foi deduzida a parcela constitucional para a formação do 

FUNDEB, de R$ 5,404 bilhões, e a referente a perdas de rendimento nos 

investimentos do RPPS, no valor de R$ 24,342 milhões, resultando numa 

arrecadação líquida de R$ 54,844 bilhões. 

Foi transferida do montante de Receita Fiscal Líquida de R$ 

54,844 bilhões, a parcela de R$ 8,884 bilhões para os Municípios, por 

meio da distribuição constitucional da cota parte das receitas tributárias, 

dívida ativa, multas e juros de ICMS e IPVA, perfazendo, ao final, o total 

de R$ 45,961 bilhões para a aplicação nas ações públicas do Estado. 

6.3.1 Receita – Previsão e Arrecadação 

O Estado de Minas Gerais arrecadou uma Receita Fiscal, em 

2011, de R$ 54,844 bilhões, com um percentual de 17,18% superior ao 

inicialmente previsto na LOA, e 5,22% da previsão atualizada. 

Comparativamente ao exercício de 2010 houve um crescimento nominal 

de 17,65%, considerando-se as deduções ocorridas na Receita Corrente. 

A Receita Orçamentária Fiscal arrecadada no exercício 

constituiu-se das Receitas Correntes no montante de R$ 47,490 bilhões 
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(com a exclusão daquelas destinadas à formação do FUNDEB e da 

Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência em 

Renda Fixa), de Receitas de Capital, no valor de R$ 1,693 bilhão, e das 

Receitas Intraorçamentárias, R$ 5,661 bilhões, correspondentes, 

respectivamente, a 86,59%, 3,09% e 10,32% do total arrecadado no 

período. Do montante arrecadado, a Administração Direta do Poder 

Executivo correspondeu a 87,69% enquanto a Indireta foi de 11,64%. 

Constatou-se que, do valor total efetivado da Receita Fiscal, o 

montante de R$ 8,884 bilhões se refere à distribuição constitucional ou 

legal de receitas aos Municípios, tais como: cota-parte aos Municípios da 

arrecadação das receitas tributárias, dívida ativa, multas e juros de ICMS 

e IPVA.  Com relação às transferências constitucionais recebidas da 

União, os repasses referem-se às cotas-partes aos Municípios da CIDE e 

do IPI. 

Comparativamente aos exercícios de 2008 a 2010, verificou-se, 

na efetivação da Receita Fiscal de 2011, acréscimos de 23,19%, 35,21% 

e 17,65%, respectivamente. 

A atualização das receitas estimadas na LOA, em 2011, 

corresponde ao montante de R$ 5,320 bilhões, representando um 

aumento de 11,37% ao valor inicialmente estimado. 

6.3.1.1 Receitas Correntes 

O montante das Receitas Correntes efetivadas no exercício 

correspondeu a R$ 47,490 bilhões. Comparativamente à arrecadação dos 

exercícios de 2008 a 2010, as Receitas Correntes, incluídas as deduções, 

obtiveram aumentos nominais de 37,92%, 38,37% e 20,49%, 

respectivamente.  
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Destaca-se que as Receitas Tributárias efetivadas de R$ 

35,020 bilhões, isoladamente, respondem por 65,89% do total arrecadado 

pelo Estado na categoria das Receitas Correntes, sobressaindo o ICMS 

com uma arrecadação de R$ 28,795 bilhões e participação de 82,23% na 

Receita Tributária, seguido do IPVA, do ITCD e o IRRF, em percentuais 

de 7,51%, 1,17% e 4,74%, respectivamente. 

As Transferências Correntes constituem a segunda maior 

arrecadação na categoria das Receitas Correntes do Estado, sendo 

realizada a quantia de R$ 11,071 bilhões em 2011, equivalente a 20,83% 

do total das Receitas Correntes. Comparativamente ao exercício de 2010, 

registrou-se uma elevação de 10,66% na sua arrecadação. 

Verifica-se que do total arrecadado de Transferências 

Correntes, as Intergovernamentais totalizaram R$ 10,816 bilhões, sendo 

R$ 5,870 bilhões de Transferências da União, R$ 18,286 milhões de 

Transferências dos Municípios e R$ 4,928 bilhões de Transferências 

Multigovernamentais. 

Destaca-se que dentre as Transferências da União, R$ 176 

milhões correspondem à cota-parte do Estado pela compensação 

financeira decorrente da exploração de recursos minerais – CFEM -; R$ 

151 milhões à cota-parte da Transferência Financeira relativa às perdas 

decorrentes da Lei Complementar n. 87/96 – Lei Kandir e, R$ 178 milhões 

à cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – 

CIDE. Com relação às demais transferências originadas da União, de R$ 

263 milhões, referem-se ao Auxílio Financeiro do Fundo de Apoio às 

Exportações – FEX. 

Conforme informações da CAMGE/2011, fl. 2.170, com relação 

específica à renúncia de receitas, constatou-se que a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias de 2011 estimou uma perda líquida dos recursos oriundos 
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da Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir) de R$ 1,325 bilhão, ou seja, 

4,79% do total previsto na referida lei, demonstrando a maior perda de 

arrecadação, conforme dados da Tabela 266, fl. 2.197. 

Ressalta-se, ainda, que, em 2011, na efetivação dos Benefícios 

Fiscais da Lei Kandir – perda líquida após ressarcimento, apurou-se que 

tais benefícios, no montante de R$ 2.607 bilhões, excederam o valor 

previsto na LOA de 2011 (de R$ 1,433 bilhão), em aproximadamente 

82%, conforme se visualiza na Tabela 268, fl. 2.199. Essas informações 

constam no OF.SEF.GAB.SEC 137/2012. Segundo a conclusão da 

CAMGE/2011, o montante de perdas decorrentes da Lei Kandir, de R$ 

2,607 bilhões, supera a soma das transferências recebidas para 

compensação (R$ 151 milhões). 

Por sua vez, a Receita de Contribuições somou o total de R$ 

3,528 bilhões, sendo R$ 1,788 bilhão referente às Receitas 

Intraorçamentárias – Contribuições Patronais, compostas unicamente 

pelas Contribuições Sociais, com 6,64% do total das Receitas Correntes 

efetivadas. Tais contribuições objetivam assegurar as despesas 

previdenciárias e de saúde dos servidores do Estado de Minas Gerais e 

de seus dependentes. Os dados constantes da Tabela 247, fl. 2.172, 

demonstram um crescimento nominal de 9,08%. Em relação aos 

exercícios de 2008 e 2009, o acréscimo foi de 28,02% e 21,34%, 

respectivamente. A contribuição dos servidores ativos, inativos e 

pensionistas do Estado para a Previdência Social e também para a 

Contribuição para Aposentadoria foi de R$ 1,275 bilhão. Já a contribuição 

para a Saúde alcançou o patamar de R$ 422 milhões. O aporte das 

Contribuições Patronais (Receita Intraorçamentária) foi de R$ 1,788 

bilhão, sendo destinados à Previdência R$ 1,430 bilhão e R$ 359 milhões 

para a Saúde. As demais Contribuições Sociais, no valor de R$ 42 

milhões são compostas pelas Contribuições Pecúlio e Seguro Coletivo. 
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Quanto à Receita Patrimonial, o valor arrecadado foi de R$ 

2,646 bilhões e, relativamente à Receita de Taxas, R$ 1,526 bilhão. Na 

categoria de Receitas Correntes, encontram-se, ainda, as Receitas 

Agropecuárias, as Receitas de Serviços, a Receita Industrial e Outras 

Receitas Correntes, as quais totalizaram R$1,536 bilhão. 

O relatório da CAMGE/2011, fl. 2175 destaca que a receita 

efetivada de Dívida Ativa, de R$ 198 milhões registrou um decréscimo de 

69,85% e que, deste montante, R$ 187 milhões são originários do ICMS. 

6.3.1.2 Receitas de Capital 

A arrecadação das Receitas de Capital no exercício foi de R$ 

1,693 bilhão, representada pelas Operações de Crédito, Alienação de 

Bens, Amortização de Empréstimo, Transferências de Capital e Outras 

Receitas de Capital. Foram registrados decréscimos nominais em relação 

aos valores realizados em 2009 e 2010 em percentuais de 21,26% e 

32,38%, respectivamente. 

Destacam-se entre as Receitas de Capital, as Transferências 

de Capital, que atingiram a cifra efetivada de R$ 650 milhões, sendo que 

deste valor os Convênios representaram R$ 527 milhões. 

Em relação ao exercício de 2010, constatou-se um acréscimo 

nominal significativo de 78,18% nas Transferências de Capital. 

As amortizações de Empréstimos, no total de R$ 629 milhões, 

contribuíram com 37,14% da arrecadação total das Receitas de Capital 

enquanto as receitas decorrentes de Operações de Créditos atingiram R$ 

304 milhões cuja participação percentual foi de 17,98%. 

Quanto ao apontamento relativo à renúncia de receitas, em 

especial com relação à perda líquida após ressarcimento, conforme TAB. 
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268, dos Benefícios Fiscais da Lei Kandir, no total de R$ 2,607 bilhões e 

que excederam o valor previsto na LOA – 2011, de R$ 1,433 bilhão, em 

aproximadamente 82% bem como, quanto ao fato de o montante 

decorrente dessas perdas superar a soma das transferências recebidas 

para compensação (R$ 151 milhões), a Secretaria de Estado de Fazenda 

– SEF, por meio do Ofício OF.SEF.GAB.SEC. Nº 348/2012, de 18 de 

maio de 2012, informou, em síntese, que:  

a) a renúncia de receita sob análise trata-se de uma 

“desoneração heterônoma”, praticada pela própria União, no exercício de 

sua soberania e com espeque na Lei Kandir; 

b) a metodologia utilizada para quantificar essa renúncia é 

fundamentalmente a que se aplica às exportações, cujos cálculos 

submeteram-se à legislação tributária aplicável à época; 

c) para a estimativa dos valores foi utilizada a análise de 

acompanhamento da evolução da representatividade mineira sobre os 

valores das exportações e do próprio PIB nacional, combinadas com a 

expectativa da variação do dólar no período; 

d) os valores projetados, apesar de aquém dos efetivamente 

realizados, foram objeto de comparação com os dados estimados na 

própria LOA/2010 nacional, disponível no fechamento do anexo da 

LDO/2011 de Minas Gerais; 

e) os efeitos da crise econômica mundial registrada no final de 

2008 refletiram acentuadamente sobre as exportações do ano 

subsequente, notadamente de commodities, cuja participação mineira 

sempre foi significativa no cenário econômico do país;  

f) para o cálculo dos dados constantes do anexo das renúncias 

de receita que instruiu o projeto da LDO/2011, (elaborado em de abril de 

2010), foram utilizados os valores das exportações do exercício fiscal de 

2009, no montante de R$ 21.6 bilhões de produtos primários e 

semielaborados. Esse montante, atualizado segundo a metodologia 
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comparativa Minas Gerais/Brasil, alcançou a cifra R$ 58,0 bilhões em 

2011;  

g) o crescimento percentual mineiro nos valores das 

exportações nacionais, corroborou com o desvio da estimativa de 

renúncia originada da Lei Kandir; 

h) o cenário econômico descrito justifica o crescimento dessas 

“renúncias fictícias desoneradas levando-se em conta a recuperação das 

exportações desoneradas pela Lei Complementar 87/1996 quando da 

elaboração do citado Anexo;  

i) quanto ao montante do ressarcimento alcançado, o mesmo 

foi reflexo direto das difíceis negociações históricas dos Estados com a 

União. Minas Gerais obteve a restituição na ordem de R$ 0,6 Bilhões 

(12,9% sobre o fundo de ressarcimento pactuado em R$ 1,95 bilhões e o 

auxílio financeiro de 17,96% sobre R$ 1,95 bilhões, previstos na MP 546 

de 29/09/2011, convertida na Lei 12.597 de 22/03/2012, valores 

percebidos pelo Estado e Municípios);  

j) como fatores que influenciam nas formulações dos cenários 

da receita, destacam-se as práticas de “guerra fiscal” que têm levado à 

atuação predatória dos estados com a concessão de créditos presumidos 

na origem e o ônus para suportá-los no destino, afetando a arrecadação, 

obrigando o estado a conceder tratamentos tributários diferenciados. 

Ao analisar os argumentos apresentados pela defesa, a 

CAMGE/2011 entendeu que, de fato, os benefícios heterônomos 

independem da gerência do Estado, pois respondem diretamente pelos 

reflexos positivos ou negativos da economia do país e, assim, decorrem 

de fatores fora de seu controle. Entendeu, ao final, que a manifestação da 

defesa, apresentada pela SEF, é suficiente para afastar os apontamentos 

feitos inicialmente. 
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Entendeu, ao final, que a manifestação da defesa, apresentada 

pela SEF, é suficiente para afastar os apontamentos feitos inicialmente. 

Isto posto e tendo em vista os argumentos apresentados pela 

defesa de que em uma “desoneração heterônoma” (no caso específico de 

renúncia de receita com espeque na Lei Complementar n. 87/96 – Lei 

Kandir) a concessão é soberanamente da própria União, entendemos que 

de fato, os benefícios heterônomos independem da gerência do Estado. 

Assim, acatamos as argumentações apresentadas pela defesa, por meio 

da Secretaria de Estado de Fazenda, por serem suficientes para sanar os 

apontamentos postos na análise inicial. 

6.3.2 Receita Corrente Líquida – RCL 

Nos termos do art. 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a 

Receita Corrente Líquida é calculada com base no somatório das 

Receitas Tributárias, de Contribuições, Patrimoniais, Agropecuárias, 

Industriais, de Serviços, Transferências Correntes e Outras Receitas 

Correntes, arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores 

excluídas as duplicidades consideradas e as deduções.  

Segundo o relatório da CAMGE/2011, fl. 2.175, as deduções 

referem-se às transferências constitucionais devidas aos Municípios, à 

contribuição dos servidores para o custeio de seu sistema de previdência 

e assistência social, às receitas provenientes da compensação financeira 

entre regimes de previdência, citada no § 9º do art. 201 da Constituição 

da República de 1988 e, ainda, às receitas para a formação do FUNDEB. 

O valor da Receita Corrente Líquida – RCL – relativamente ao 

período de janeiro a dezembro de 2011 foi de R$ 37.284.183.547,59, 

conforme publicação no DOE em 28/1/2012, e informação da 

CAMGE/2011, à fl. 2.176. 
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Esse valor serve de base de cálculo para a Reserva de 

Contingência e dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal para a Despesa Total com Pessoal, do montante da Dívida 

Consolidada, das Operações de Crédito, Garantias e das 

Contragarantias. É utilizado, ainda, para lastrear o comprometimento dos 

orçamentos com a realização de Parcerias Públicas Privadas pelos Entes 

Públicos, sendo, assim, referência para a avaliação da responsabilidade 

na gestão fiscal dos titulares dos Poderes e Órgãos mencionados pelo art. 

20 da LRF. 

Segundo a CAMGE/2011, fl. 2.176, o demonstrativo da RCL 

integra o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO -, 

exigido conforme o § 3º do art. 165 da Constituição da República de 1988, 

cuja elaboração seguiu a padronização delimitada pela Secretaria do 

Tesouro Nacional – STN, conforme a Portaria n. 249/10, relativamente ao 

exercício de 2011. 

6.3.3 Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos 

Recursos 

Conforme o disposto no art. 44 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal é vedada a aplicação de Receita de Capital decorrente de 

alienação de bens e direitos, que integram o patrimônio público, no 

financiamento de despesas correntes, salvo se destinada por lei aos 

regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. 

O Demonstrativo de Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos 

com a Alienação de Bens Ativos, parte integrante do Anexo de Metas 

Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011, 

elaborado em cumprimento ao inciso II do § 2º do art. 4º da LRF, foi 

apresentado com base na Portaria n. 249, de 30/4/2010 da STN. 
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Segundo o relatório da CAMGE/2011, fl. 2.177, foram 

arrecadados, com a alienação de bens o valor de R$ 107,494 milhões, 

representando um decréscimo de 16,20% em relação à previsão inicial 

atualizada, representando, ainda, 6,35% do montante das Receitas de 

Capital. O montante arrecadado decorrente de R$ 82,032 milhões de 

alienação de Bens Móveis e R$ 25,461 milhões de Bens Imóveis. 

Com relação ao exercício de 2010, houve acréscimo no volume 

de arrecadação com a Alienação de Bens Móveis e Imóveis, passando de 

R$ 30,447 milhões para R$ 82,032 milhões e de R$ 3,075 milhões para 

R$ 25,461 milhões, respectivamente. 

Se considerados os montantes de arrecadação de receitas 

decorrentes de Alienação de Bens em 2011, verificam-se acréscimos 

significativos com relação aos exercícios anteriores de 2008 a 2010 de 

131%, 262% e 195%, respectivamente. 

O relatório da CAMGE/2011, fl. 2.179, destaca que, dos 

recursos oriundos da Alienação de Bens, sobressaiu o valor de R$ 67 

milhões, relativos à venda para a CEMIG de títulos mobiliários do Estado 

de Minas Gerais, representados por ações ordinárias e preferenciais 

nominativas, que se referem à participação societária no Capital Social da 

GASMIG. 

Compulsando as informações da CAMGE/2011, fl. 2.179, em 

relação ao cumprimento do art. 44 da LRF, verifica-se que o total de 

recursos arrecadados, equivalentes a R$16,148 milhões, foram 

executados no grupo de despesas investimentos.  

O relatório da CAMGE/2011, fl. 2.180, destaca que em 2011 foi 

apurado, entre as Receitas de Alienação de Bens e Despesas, saldo 

positivo de R$ 91,346 milhões, sendo o mesmo somado ao saldo anterior 
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(2010), apurando-se, assim, o saldo financeiro positivo, a ser aplicado 

pelo Estado de Minas Gerais no Exercício de 2012, de R$ 112,484 

milhões. 

Concluiu-se que “no exercício de 2011, verificou-se o 

cumprimento, por parte do Estado, da aplicação da Receita de Capital 

derivada da Alienação de Bens e Direitos, nos termos do art. 44 da LRF.” 

6.3.4 Dívida Ativa 

Segundo o relatório apresentado pela CAMGE/2011, fls. 2.180 

a 2.194, observa-se a crescente atuação do Estado de Minas Gerais na 

implantação de políticas publicas com vistas ao aumento da fiscalização, 

controle e arrecadação dos créditos tributários e não tributários e, 

também, ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa 

e judicial, em atendimento ao art. 58 da LRF. 

6.3.4.1 Medidas Adotadas para Cobrança da Dívida Ativa 

Dentre as medidas adotadas pelo Estado para promover uma 

arrecadação mais eficiente dos créditos inscritos em Dívida Ativa, o 

relatório da CAMGE/2011, fl. 2.181, destaca a criação da Comissão de 

Dívida Ativa (Resolução AGE n. 266, de 18/3/2011); a adoção de 

procedimentos para compensação de débitos líquidos e certos contra 

credores de precatórios (Resolução Conjunta SEE/AGE n. 4.308); a 

instituição de grupo de estudos com vistas à otimização da cobrança da 

Dívida Ativa; e a edição da Lei n. 19.971, de 27/12/2011, que dentre 

outros dispositivos, autorizou a AGE a não ajuizar ação de cobrança 

judicial inferior a R$ 15 mil, utilizando-se de instrumentos alternativos, 

como o protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa, e a inscrição do 

devedor no Cadastro Informativo de Inadimplência – CADIN-MG. 
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6.3.4.2 Saldo patrimonial da dívida ativa 

Reportando-se ao relatório da CAMGE/2011, fl. 2.182 e à 

tabela 253, verifica-se que todo o estoque de créditos tributários ou não 

tributários inscritos em dívida ativa, nas contas de curto e de longo prazo, 

é representado pelo valor bruto de R$ 30,857 bilhões, 11,08% superior ao 

do exercício de 2010 que era de R$ 27,778 bilhões. 

Observa-se que o Estado adotou a Provisão para perdas de 

Dívida Ativa atendendo à recomendação desta Corte de Contas quanto 

ao Princípio Fundamental da Prudência, previsto no art. 10 da Resolução 

do Conselho Federal de Contabilidade, CFC 750/93, e adequação aos 

procedimentos padronizados pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN. 

Ademais, houve recomendação do Relator das Contas 

Governamentais do exercício de 2010 para que fossem empreendidos 

maiores esforços na cobrança da dívida ativa, uma vez que a efetiva 

arrecadação dos tributos estaduais é requisito essencial da 

responsabilidade na gestão fiscal, preconizado no art. 11 da LRF. 

6.3.4.3 Receita de Dívida Ativa 

A receita de dívida ativa informada no Relatório Contábil de 

2011, Tabela 24, no valor de R$ 427,938 milhões, diverge do apurado na 

análise feita pela CAMGE/2011, segundo o relatório, fl. 2.184, por 

considerar apenas a classificação contábil 193 – Receita de Divida Ativa. 

Em 2011, a receita total efetivada de Dívida Ativa foi de R$ 

458,421 milhões, destacando-se, principalmente, a arrecadação da dívida 

ativa não tributária, obtida pelo IPSEMG, correspondente a R$ 247,388 

milhões. 
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Levando-se em conta a arrecadação de 2011, de R$ 458,421 

milhões, o saldo patrimonial demonstrou uma recuperação de apenas 

1,65% da Dívida Ativa existente em dezembro de 2010. Apesar de ter 

superado a estimativa feita para o exercício, a arrecadação foi inferior a 

40,14% do que que foi arrecadado no exercício de 2010 de R$ 

765.822.368,64. Tal fato revela os resultados do Programa de 

Parcelamento Especial de Crédito Tributário de ICMS – PPE II, 

implementado no exercício de 2010 que provocou elevação de 

arrecadação naquele período. 

6.3.4.4 Situação da Dívida Ativa Tributária – AGE e SEF 

Segundo a Tabela 257, de fl. 2.186, observa-se a elevação, 

tanto no total de processos, quanto no valor do estoque, da quantidade de 

processos e dos montantes registrados como parcelados, ajuizados e não 

ajuizados. Quantitativamente, o número de processos passou de 145,553 

mil em 2010 para 154,255 em 2011 e, em termos qualitativos, o valor total 

do estoque saltou de R$ 26,727 bilhões para R$ 30,019 bilhões. 

6.3.4.5 Créditos Tributários a Inscrever em Dívida Ativa 

A conta “Créditos Tributários a Inscrever em Dívida Ativa” 

representa os créditos tributários cujos pagamentos não foram realizados 

no respectivo vencimento e estão sujeitos à inscrição em Dívida Ativa, 

conforme o art. 104, caput e § 1º do Decreto Estadual 44.747/08. 

A Tabela 262, fl. 2.193, demonstra que o total de créditos a 

inscrever em Dívida Ativa , consideradas as situações em que se 

encontram, é de R$ 9,869 bilhões, valor significativo se comparado com o 

total inscrito em Dívida Ativa Tributária, de R$ 30,019 bilhões. 
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Enfatizou a CAMGE/2011, fl. 2.193, que “[...] não obstante o 

progresso obtido em torno do tema, a análise procedida quanto aos 

aspectos patrimonial e orçamentário da dívida ativa tributária, 

concentrada na Administração Direta, revelou um aumento de 12,32% do 

saldo a receber de dívida ativa e uma queda de 69,30% da receita a este 

título, em relação ao exercício anterior, visto que o saldo, que em 

31/12/10 era de R$ 26,727 bilhões, elevou-se para R$ 30,019 bilhões, 

enquanto a receita caiu de R$ 676,576 milhões para R$ 207,712 milhões, 

indicando o percentual de recuperação de apenas 0,78% do saldo 

patrimonial registrado em 2010.[...]” 

Destacou-se que além da Dívida Ativa de origem tributária, o 

Ativo Realizável a Longo Prazo da Administração Direta apresenta a 

quantia de R$ 9,869 bilhões de créditos tributários, contabilizados na 

conta “Créditos a Inscrever em Dívida Ativa” que, ao final do exercício de 

2011, encontravam-se em fase administrativa ou sob controle de 

legalidade. 

Acresce o relatório da CAMGE/2011, fl. 2.194, quanto à 

estimativa da não realização dos créditos tributários, informação de que o 

saldo da conta redutora, “Ajuste para Perda de Dívida Ativa Tributária”, 

R$ 28,595 bilhões, ainda indica um alto grau de incerteza de recebimento, 

isto é, com um percentual de 96,01% do saldo de R$ 30,019 bilhões. Para 

a Dívida Ativa Não Tributária, cujo saldo final foi de R$ 838,017 milhões, o 

ajuste para perdas correspondeu a apenas 0,12%, ou seja, R$ 783,875 

mil. 

Em sede de defesa quanto aos apontamentos relacionados 

com a Dívida Ativa do Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de 

Fazenda – SEF, por meio do Ofício OF.SEF.GAB.SEC. Nº 348/2012, de 

18 de maio de 2012, informou que as considerações acerca da Dívida 
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Ativa seriam melhores detalhadas e esclarecidas pela Advocacia Geral do 

Estado.  

Por sua vez, a Advocacia Geral do Estado – AGE, por meio do 

Ofício nº 13.453/2012 - AGE, de 17 de maio de 2012, em síntese, 

esclareceu que:  

a) o crescimento da dívida ativa tributária é aproximado de 12% 

no exercício de 2011 cujo saldo é de R$ 30.019.154.756,45, se 

comparado com o exercício anterior de 2010 que era de R$ 

26.727.079.702,12; 

b) os fatos que provocaram os acréscimos sistemáticos no 

montante do estoque da dívida ativa, nos últimos anos, decorrem de dois 

fatores preponderantes:  

 

b.1)  a inscrição em dívida ativa acontece posteriormente a 

todas as atividades da Secretaria da Fazenda no sentido de receber o 

crédito tributário, ou seja, desde o contato direto com o contribuinte, até a 

cobrança administrativa, passando em muitos casos pelas discussões no 

Conselho de Contribuintes. Na hipótese de insucesso de cobrança 

administrativa, o crédito tributário é enviado para a AGE para inscrição e 

cobrança judicial; 

 

b.2)  O acréscimo decorrente dos juros da dívida é 

representativo pois são indexados pela taxa SELIC, cuja variação no ano 

de 2011 no percentual de 11,62088072828443%. Os juros seriam 

responsáveis pelo crescimento da dívida ativa em R$ 3.105.922.054,33, 

pois se em 2011 nenhum crédito tributário fosse inscrito em dívida ativa e 

nenhum pagamento fosse realizado, a dívida ativa tributária subiria de R$ 

26.727.079.702,12 para R$ 29.833.001.756,45, apenas por conta dos 

juros;  
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c) o principal fator que contribuiu para o  decréscimo da receita 

da dívida ativa tributária de R$ 676,576 milhões em 2010 para 207,712 

milhões em 2011, foi a concessão de anistia em 2010;  

 

d) quanto à piora dos índices de arrecadação da dívida ativa é 

considerado como denominador todo o estoque de dívida ativa, mesmo 

aquela dívida ativa mais remota, acumulada durante anos e anos, 

praticamente impossível de ser recebida e, ainda, acrescida de juros 

cumulativos de aproximadamente 1% ao mês; 

 

e) especificamente quanto ao decréscimo do índice de 

recuperação da dívida ativa tributária no exercício de 2011, se comparado 

ao de 2010, também é justificado pelo crescimento do estoque da dívida 

ativa, isto é, a concessão de anistia em 2010.  

 

Ao analisar a argumentação da defesa, a CAMGE/2011 

entendeu que os esclarecimentos, apesar de contribuírem para um 

melhor entendimento e compreensão dos fatores responsáveis pelas 

interferências na movimentação e no resultado da dívida ativa, apenas 

ratificam os apontamentos do relatório técnico, de fls. 2180 a 2194. 

Ressaltou que a análise dos dados foi efetuada com base na 

realidade da gestão da dívida ativa. Levou-se em consideração a 

dificuldade de recuperação, tendo em vista a característica e o elevado 

valor atribuído à provisão para perdas, bem como os efeitos dos juros na 

composição do saldo. Considerou na análise efetuada, ainda, a queda 

previsível de sua arrecadação nos exercícios posteriores aos de 

concessão de anistias pelo Governo do Estado de Minas Gerais. 
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Enfatizou, por derradeiro, que esses fatores não são os únicos a 

determinarem os resultados.  

Entendemos que as alegações da defesa objetivam demonstrar 

a operacionalização da cobrança administrativa e judicial da dívida ativa 

efetuada pelo Estado. O que se demonstrou foi o motivo determinante da 

elevação do montante dos juros da dívida ativa por estar indexado pela 

taxa SELIC, cuja variação no ano de 2011 foi 11,62088072828443%, 

sendo responsáveis pelo crescimento da dívida ativa em R$ 

3.105.922.054,33.  

Entendemos também que o decréscimo do valor da receita 

decorrente de cobrança da dívida ativa deve-se à concessão de anistia 

dada em 2010 aos contribuintes. De igual forma, a piora dos índices de 

arrecadação da referida dívida ativa deve-se ao fato de se considerar a 

arrecadação em um exercício sobre o montante da dívida ativa total, 

inclusive o saldo acumulado durante anos, cujo recebimento é 

praticamente impossível. A arrecadação atípica registrada em 2010 tendo 

em vista que a grande parte da dívida ativa que possuía melhor liquidez 

decorreu da concessão de benefícios para a quitação dada aos 

devedores interessados, fato que não se repetiu em 2011 

Quanto à conta de “Provisão para Perdas de Dívida Ativa 

Tributária” da Administração Direta, de R$ 28,595 bilhões, bem como a 

conta de “Provisão para Perdas de Dívida Ativa não Tributária” da 

Administração Indireta, de R$ 783,875 milhões, representativas, 

respectivamente, de 96,01% e 0,12% do total da Dívida Ativa Consolidada 

do Estado, esta Auditoria entende ser necessária para a transparência 

dos registros, de forma a evidenciar a liquidez e a certeza do montante da 

dívida ativa.  
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Os esclarecimentos prestados pela defesa, de fato, contribuem 

para melhor discernimento dos fatores que provocaram interferências na 

movimentação e no resultado da dívida ativa do Estado de Minas Gerais, 

ressaltando, no entanto, que a análise técnica efetuada por esta Corte de 

Contas também considerou tais elementos informativos.  

Assim, concluímos que a gestão da dívida ativa estadual 

deverá utilizar mecanismos de controle eficazes além da efetiva 

arrecadação para a obtenção de melhoria de resultados e tomadas de 

decisões, evidenciando a boa e responsável gestão fiscal estatuída pelo 

art. 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

6.3.5 Renúncia de Receitas 

A Renúncia de Receita, compreendendo a anistia, a remissão, 

o subsídio, o crédito presumido, a concessão de isenção em caráter não 

geral, a alteração de alíquota ou mudança de base de cálculo que 

implique redução discriminada de tributos ou contribuições ou outros 

benefícios que correspondam a tratamento diferenciado entre a 

Administração Pública e o contribuinte, é matéria tratada na Constituição 

Estadual de Minas Gerais (art. 146, XI, 157, § 1º, VII), na Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF (art. 4º, § 2º, V, incisos I e II do 14 e, 

ainda,  § 1º do art. 14). Assim, o Anexo de Metas Fiscais da Lei de 

Diretrizes Orçamentária (LDO) deve conter o Demonstrativo da Estimativa 

e Compensação da Renúncia de Receitas. 

6.3.5.1 Estimativa na LDO 

Nos termos do relatório da CAMGE/2011, fls. 2.195/2.202, a 

Lei estadual n. 19.099, de 10/8/10, que trata da LDO, apresentou, no 

Anexo II.17, o Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia 

de Receitas, cujos totais estimados foram: R$ 6,088 bilhões para 2011; 
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R$ 6,725 bilhões para 2012; e R$ 7,395 bilhões para 2013, sem, no 

entanto, evidenciar a estimativa da compensação da renúncia. 

Relata a CAMGE/2011, fl. 2.202, que quanto às renúncias 

efetivamente concedidas em 2011 e de conformidade com o Ofício 

OF.SEC.GAB.SEC. n. 137/12, de 27/12/12, sem considerar os benefícios 

heterônomos, por serem oriundos da política fiscal nacional e 

ultrapassarem a autonomia do Estado, foram de R$ 3,271 bilhões e 

representaram 9,34% da receita tributária efetivada, R$ 35,020 bilhões. 

Evidenciou-se que a Renúncia de Receita efetivada ficou dentro dos 

parâmetros previstos na LOA, o qual representava 9,31% da Receita 

Tributária. 

Com relação às compensações realizadas pelo Governo 

Estadual para neutralizar os efeitos das Renúncias de Receitas e também 

ao impacto econômico e social das renúncias, informa o relatório da 

CAMGE/2011, fl. 2.202, que a SEF se manifestou no sentido de que as 

novas renúncias fiscais de 2011 foram compensadas, entre outras 

medidas, pela majoração da alíquota de 25% para 27% nas operações 

mercantis com gasolina a partir de 01/01/2011, cujo crescimento na 

receita tributária foi estimada em R$ 309,5 milhões.  Contrastando este 

valor com os R$ 3,271 bilhões que representam a soma das novas 

renúncias concedidas em 2011 e das já existentes, verifica-se que este 

último é muito superior à compensação estimada pelo Estado. O Anexo 

de Metas Fiscais não indica as compensações às renúncias, logo fere-se 

a LRF no tocante ao inciso V, do § 2º do art. 4º. 

A CAMGE/2011 informa, fl. 2.203, que, com base nos 

esclarecimentos apresentados pelo Governo do Estado, a correlação 

entre o incentivo e a dinâmica econômica de uma região beneficiada não 

é casual, isto é, “incentivo dado não significa que, automaticamente, 
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causará o incremento econômico e demográfico de uma determinada 

região”.  

Assevera que os incentivos concedidos a empreendimentos em 

sua fase de implantação, por demorarem entre três a cinco anos para 

entrarem em operação comercial, não têm retorno imediato.  

Ressaltou, ainda, que o Estado não teria esclarecido quais 

empresas foram beneficiadas, que valores deixaram cada uma de 

arrecadar e que resultados de arrecadação teve o Estado com a adoção 

de tais renúncias. 

No entanto, é necessário que o Governo Estadual apresente 

informações em torno dos benefícios fiscais concedidos, ou seja, quais 

empresas receberam o benefício, o montante dos valores que 

representaram a renúncia para os cofres do Tesouro e, ainda, qual o 

resultado econômico-social obtido pelo Estado com a renúncia. 

Destaca-se ainda a necessidade da apresentação das 

Demonstrações Contábeis, conforme exigência contida na Portaria n. 

406/11 da STN, e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 

Setor Publico, editadas em 21/11/08, de forma a evidenciar o montante de 

recursos que não ingressaram nos cofres do Tesouro por motivos de 

renúncia. 

Este Tribunal de Contas tem reiteradamente opinado pela 

necessidade de se evidenciar, por meio de lançamentos contábeis e 

respectivos controles específicos, a Renúncia de Receita, nos 

Demonstrativos Contábeis de forma a demonstrar da compensação dela 

decorrente, em cumprimento do inciso V do art. 2º do art. 4º combinado 

com o inciso II do art. 5º da Lei Complementar n. 101/00. 
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Recomenda-se que, a partir do exercício de 2013, o Governo 

do Estado passe a evidenciar a renúncia de receita bem como a sua 

compensação, em cumprimento do inciso V do § 2º do art. 4º combinado 

com o inciso II do art. 5º da LRF. 

Segundo informações da CAMGE/2011, à fl. 2.203, a Lei 

Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2011 fixou, 

inicialmente, a despesa fiscal em R$ 44,999 bilhões, distribuída da 

seguinte forma: R$ 23,468 bilhões com recursos ordinários, R$ 19,152 

bilhões com recursos vinculados e R$ 2,379 bilhões com recursos 

diretamente arrecadados. Foi também fixado o montante de R$ 1,804 

bilhão para as despesas intraorçamentárias. Assim, o total fixado da 

despesa foi de R$ 46,803 bilhões. 

A abertura de créditos adicionais, incluindo os créditos 

intraorçamentários, provocou alterações orçamentárias no montante 

líquido de R$ 11,535 bilhões, resultando em uma despesa autorizada de 

R$ 58,337 bilhões, dos quais 93,75%, ou seja, R$ 54,694 bilhões foram 

realizados. 

Paralelamente ao exercício de 2010, verificou-se um 

incremento nominal de 18,77% na despesa fiscal realizada e, em termos 

gerais, apresentou padrão de estabilidade ou leve queda em relação ao 

PIB estadual, condição essa importante para melhora da eficácia do 

Estado. 

Destaca-se, conforme o relatório técnico da CAMGE/2011, fl. 

2.205, que durante o exercício, são consideradas despesas executadas 

apenas as liquidadas e, no encerramento do exercício, são consideradas 

despesas executadas as despesas liquidadas e as inscritas em restos a 

pagar não processados, conforme orientação da STN, por meio do 

Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais – RREO, aprovado pela 
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Portaria 249/10. Assim, embora tenham sido liquidadas despesas no valor 

de R$ 53,113 bilhões, o total considerado pelo Estado, em 2011, foi o 

empenhado de R$ 54,694 bilhões, por terem sido considerados os Restos 

a Pagar Não Processados, no valor de R$ 1,580 bilhão. 

Quanto a estes apontamentos específicos da renúncia de 

receitas constantes do relatório da CAMGE/2011 de fls. 2194 a 2203, a 

Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, por meio do Ofício 

OF.SEF.GAB.SEC. Nº 348/2012, de 18 de maio de 2012, em sede de 

defesa, argumentou, em síntese, que:  

a) a definição de renúncia de receita é prevista no “caput” e nos 

incisos I e II e, ainda, no § 1º do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 

101/01 (Lei de Responsabilidade Fiscal) que faz menção apenas a 

benefícios concedidos em caráter não geral ou que impliquem em 

redução discriminada de tributos; 

b) a expressão benefício fiscal é mais abrangente, 

compreendendo benefícios que correspondem  ou não à renúncia de 

receita, devendo ser compreendida nos contornos traçados pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

c) benefícios que não exijam aplicação individualizada 

mediante requerimento (concedidos em caráter geral) e que não se 

destinem individualmente a determinados contribuintes, não são 

compreendidos como renúncia de receita. São excluídos, portanto, do rol 

das renúncias, os benefícios concedidos em caráter geral; 

d) os benefícios ou incentivos fiscais dos quais decorre 

renúncia de receita não abrange todo o universo de benefícios ou 

incentivos. Não são levados em conta, por exemplo, os benefícios, 

relativos ao ICMS, concedidos no meio da cadeia entre a produção e o 

consumo, dado que há recuperação na etapa ou etapas subsequentes, 

anteriores ao consumo; 
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e) os benefícios heterônomos impostos independentemente da 

vontade do Ente tributante, tais como as desonerações e manutenções de 

crédito da Lei Complementar 87/96 e o tratamento favorecido à 

microempresa e empresa de pequeno porte (Simples Nacional), por 

imposição da Constituição da República, não se inserem no conceito de 

renúncia de receita; 

f) à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal, não representam 

renúncia de receita os seguintes benefícios fiscais:  relativos ao ICMS, 

concedidos no meio da cadeia entre a produção e o consumo, dado que 

há recuperação na etapa ou etapas subsequentes, anteriores ao 

consumo; benefícios heterônomos impostos independentemente da 

vontade do Ente tributante, tais como as desonerações e manutenções de 

crédito da Lei Complementar 87/96 e o tratamento favorecido à 

microempresa e empresa de pequeno porte (Simples Nacional), por 

imposição da Constituição da República;  benefícios concedidos em 

caráter geral; alteração não discriminada de alíquota e modificação não 

discriminada de base de cálculo;  

g) a anistia; a remissão; o subsídio;  o crédito presumido e 

outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado (redução 

discriminada) representam renúncia de receita, independentemente de 

sua concessão em caráter geral ou não geral: anistia; remissão; subsídio; 

crédito presumido; outros benefícios que correspondam a tratamento 

diferenciado (redução discriminada); 

h) quando da elaboração de minuta de anteprojeto relativo à 

LDO, a Secretaria de Estado de Fazenda aplica individualmente aos 

novos benefícios, que terão reflexo sobre os exercícios seguintes de 

forma os criteriosa 

 

Ao examinar as informações e argumentações apresentadas 

pela defesa, a CAMGE ressaltou que o âmago de tudo o que foi apontado 
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no Relatório Técnico no tópico a respeito da Renúncia de Receitas é a 

ausência da indicação, por parte do Estado, das pessoas jurídicas ou 

físicas destinatárias dos benefícios que redundam em renúncia, conforme 

caput dos artigos 70 e 71, § 6º da art. 165, todos da CF e o art. 14 da Lei 

Complementar 101/00.  

Entendemos que a renúncia compreende, de fato, dentre 

outras modalidades, a concessão de isenção em caráter não geral, 

alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique 

redução discriminada de tributos, e outros benefícios que correspondam a 

tratamento diferenciado.   

No entanto, asseveramos que é necessária a evidenciação dos 

valores renunciados referentes a benefícios concedidos a pessoas 

jurídicas ou físicas que recebam tratamento de caráter não geral, 

particular e diferenciado dos demais contribuintes, cuja fiscalização é de 

competência constitucional deste Tribunal de Contas. Ressalta, também, 

que se incluem na competência fiscalizatória a identificação dos 

contribuintes que recebem benefícios do Estado, a fim de se avaliar a 

impessoalidade ou não da concessão, e também se os objetivos 

propostos se coadunam com todo o sistema que visa ao crescimento e 

sustentabilidade econômicos do Estado.  

Ratificamos o entendimento da CAMGE, por ser indispensável 

que os procedimentos enviados pelo Governo à Assembleia Legislativa, 

visando a atender ao § 6º do art. 225 da Lei 6.763/75, sejam também 

concomitantemente enviados a este Tribunal, para fins de avaliação.  

De fato não foi apontada como irregularidade a apresentação 

das renúncias de forma consolidada, pois somente foram utilizados os 

termos e os valores trazidos no Anexo I – Metas Fiscais da LDO/2011 na 

análise da CAMGE/2011. 
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Assim, reiteramos a necessidade de o Governo Estadual 

identificar, por meio de seus lançamentos contábeis e respectivos 

controles específicos, para fins de análise e avaliação da eficácia dos 

benefícios concedidos relativos à renúncia de receita, conforme exigência 

do inciso V do art. 2º do art. 4º combinado com o inciso II do art. 5º da Lei 

Complementar n. 101/00.   

6.3.6 Despesas por Unidade Orçamentária 

O Anexo XIV de fls. 2.439 a 2.443 contém o demonstrativo da 

execução fiscal por Unidade Orçamentária, ressaltando-se que 87,62% 

das Unidades Orçamentárias obtiveram indicadores de planejamento 

acima de 50%, aferido pela relação Despesa Realizada / Despesa 

Autorizada. 

6.3.7 Despesas por Funções de Governo 

Segundo a CAMGE/2011, fl. 2.206, tendo por base os dados 

apresentados no Anexo XVI, verifica-se que o maior volume de despesa 

realizada concentrou-se nas Funções Sociais, Encargos Especiais e nas 

Típicas de Governo.  

Quanto às Funções Típicas do Governo, o citado Anexo XVI 

demonstra que os maiores gastos foram realizados com a função 

Segurança Pública, representando 13,77% do total das funções. Os 

maiores dispêndios das funções, em relação aos Grupos de Despesas 

foram: “Pessoal e Encargos Sociais”, registrados na Segurança Pública, 

Educação, Previdência Social e Judiciária; “Outras Despesas Correntes” 

verificadas em Encargos Especiais, Administração e Saúde e, 

“Investimentos”, contabilizados em Transporte, Saúde e Urbanismo. 
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6.3.8 Despesas por Natureza 

Segundo a análise técnica feita pela CAMGE/2011, fl. 2.208, 

demonstrada na Tabela 274, do total das Despesas Orçamentárias de 

2011, as Despesas Correntes representaram 79,07%, as de Capital 

10,28% e as Intraorçamentárias, 10,64%. Destacou-se que as Despesas 

de Capital foram as únicas que apresentaram recuo quando comparadas 

com os dados do Exercício de 2010. 

6.3.8.1 Despesas Correntes 

As Despesas Correntes, exceto as Intraorçamentárias, se 

destacaram em comparação com o exercício de 2010, sobretudo os 

gastos com Pessoal e Encargos, com o percentual de crescimento de 

15,62%.  

Os Grupos das Despesas Correntes são assim demonstrados: 

a) As Despesas com Pessoal e Encargos, sem a inclusão 

das Intraorçamentárias, alcançaram o valor de R$ 21,875 

bilhões, sendo a maior representatividade em relação à 

despesa total, ou seja, 40%. 

b) Os Juros e Encargos da Dívida Pública alcançaram o 

montante de R$ 2,568 bilhões, apresentando um acréscimo 

nominal de 14,52% em relação ao exercício de 2010; 

c) As Outras Despesas Correntes, com exceção das 

Intraorçamentárias, alcançaram o valor executado de R$ 

18,804 bilhões. Destaca-se que no Grupo Intraorçamentárias 

correspondeu ao montante de R$ 3,874 bilhões e refere-se à 

conta de “Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS”. 
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Assim, embora não se tenha verificado o descontrole de gastos 

com custeio, também não se não se constatou resultado positivo. 

6.3.8.2 Outras Despesas Correntes 

Nos termos da análise apresentada pela CAMGE/2011, fl. 

2.209 e Tabela 275, fl. 2.210, as “Outras Despesas Correntes”, com a 

inclusão das “Intraorçamentárias” tiveram um crescimento de 32,77% em 

relação ao exercício de 2010, perfazendo o montante de R$ 22,679 

bilhões. Destacou-se, entre as “Transferências Constitucionais e Legais a 

Municípios”, o elemento “Distribuição de Receitas”, no valor total de R$ 

8,937 bilhões, com crescimento de 9,50% em relação à parcela 

transferida em 2010. Frisou-se, ainda, que em 2011, a receita 

orçamentária relativa à apropriação da cota-parte dos Municípios, 

referente à distribuição constitucional ou legal, totalizou R$ 8,884 bilhões. 

Destacou a CAMGE/2011 que, com relação aos valores 

realizados em 2010, os percentuais de crescimento das “Obrigações 

Tributárias e Contributivas” de 68,96%, de “Despesas de Exercícios 

Anteriores” de 50,94%, de “Sentenças Judiciais” de 49,02%, de “Outros 

Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas” de 44,66% e de “Outros 

Benefícios Previdenciários” de 40,50%.  

Frisou também, à fl. 2.211, que o Grupo “Outras Despesas 

Correntes” faz parte das recomendações e determinações apontadas por 

esta Corte de Contas por ocasião da aprovação do Balanço Geral relativo 

ao exercício de 2011, destacando-se, das Notas Taquigráficas o seguinte 

registro: “[...] O crescimento das despesas desse grupo requer especial 

atenção dos gestores, sob pena do comprometimento dos investimentos 

públicos, tão carentes em nosso Estado [...]” 
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A CAMGE/2011 frisou, à fl. 2.211, que “[...] não foram incluídos, 

nos gastos com “Serviços Terceirizados”, dispêndios com destinação 

específica, por força constitucional e legal. Cumpre relatar que, a cada 

ano, verifica-se o aumento no percentual relativo à execução de gastos 

envolvendo “Serviços Terceirizados”. A série histórica mostra acréscimos 

de 23,68% de 2008 em relação a 2007, 15,08%, 2010/2009 e 8,08% de 

2011 em relação a 2010, todos acima da inflação”. 

Especificamente com relação às Despesas com Serviços 

Terceirizados, verifica-se que abrangeram, em conjunto, 20,19%, 

equivalente a R$ 4.579 bilhões, dos efetivados no Grupo de Despesas de 

“Outras Despesas Correntes”, incluindo os Elementos de Despesa 

“Serviços de Consultoria”, “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Física”, “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica” e “Locação de 

Mão de Obra”, como se depreende dos dados da Tabela 276, fl. 2.212. 

O Anexo XVII, fls. 2451 a 2452, demonstra o gasto com 

Serviços de Terceiros por Órgãos e Entidades que mais realizaram 

despesas com serviços terceirizados em 2011, enquanto o Anexo XVIII 

evidencia a evolução dos gastos com Terceirização por Poder e Órgão, 

ressaltando-se a inclusão, na composição dos valores, o elemento de 

despesa “Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contrato de 

Terceirização”, classificáveis no Grupo de Despesa 1 – “Pessoal e 

Encargos Sociais”. Portanto, de conformidade com o § 1º do art. 18, da 

LRF essas despesas são classificáveis no Grupo de Despesa 1 – 

“Pessoal e Encargos Sociais”. 

6.3.8.3 Despesas de Capital 

Segundo o relatório da CAMGE/2011, fl. 2.214, as Despesas 

de Capital, que incluem os Investimentos, Inversões Financeiras e 

Amortização da Dívida, em 2011 totalizaram o montante de R$ 5,625 
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bilhões, registrando-se uma diminuição de 7,43% em valores nominais 

com relação ao exercício de 2010. 

6.3.8.3.1 Investimentos 

A CAMGE/2011 relata à fl. 2.215 que, quanto aos 

investimentos, destacam-se os percentuais de 51,57% realizados em 

“Obras e Instalações” e 7,35% em “Equipamentos e Material 

Permanente”.  

Ressalta a CAMGE/2011, ainda, que “de acordo com a análise 

desenvolvida neste relatório sobre o Desempenho Governamental na 

Área Qualidade Fiscal, relativamente ao indicador Participações das 

Despesas de Capital na Despesa Total (que afere o nível de 

materialização do objetivo estratégico, o de melhorar a composição 

estratégica do gasto, aumentando a participação na despesa total dos 

investimentos públicos), concluiu-se, no período analisado de 2002 a 

2011, que não foi atingida a meta total das despesas de capital pactuadas 

do PMDI para 2011, além de haver uma mudança da composição dos 

gastos nesse grupo, nos últimos anos, favorecendo dispêndios com 

amortização da dívida em detrimento dos investimentos. Conclui-se, 

também, que o indicador de Investimentos e Inversões Financeiras na 

Despesa Total e em Outras Despesas Correntes, que a participação dos 

investimentos inversão financeira, tanto nas despesas totais quanto em 

relação às outras despesas correntes, apresentou significativa queda, 

representando, de forma geral, menor eficácia no direcionamento dos 

gastos públicos”. 

Destacou a CAMGE/2011, à fl. 2.216, que as despesas com 

“Obras e Instalações” referem-se, precipuamente, à execução de obras 

pelo DER, cujas fontes financiadoras dos recursos foram de “Convênios, 

Acordos e Ajustes provenientes da União e suas entidades”, em 
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percentual de 27,19%, “Operações de Créditos Contratuais”, 26,06% e a 

CIDE, 23,06%, enquanto os Recursos Ordinários corresponderam 

16,16%. 

Constataram-se, também, gastos pela SETOP na ordem de R$ 

263 milhões, com ações em Urbanização de Favelas e Revitalização do 

Arrudas / Tereza Cristina, Investimentos Especiais em Municípios 

Estratégicos, Apoio aos Municípios de Infraestrutura, Construção de 

Acessos a Unidades Prisionais. 

6.3.8.3.2 Inversões Financeiras 

No exercício financeiro de 2011 as despesas com Inversões 

Financeiras somaram R$ 693 milhões, conforme demonstrado na Tabela 

277, fl. 2.214, com destaque para a concessão de empréstimos e 

financiamentos, cujo percentual abrangeu 42,86% do total das despesas 

realizadas no Grupo, representando, ainda, um percentual menor em 

relação ao aplicado em 2010 de 52,54%. 

6.3.8.3.3 Amortização da Dívida 

Foi apurado pela CAMGE/2011, à fl. 2.217, que foram 

realizadas despesas de R$ 1,632 bilhão com a Amortização da Dívida, 

apresentando um acréscimo nominal de 31,91% em relação ao exercício 

de 2010. 

6.3.9 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE 

A Constituição da República de 1988 estabelece, em seu art. 

211, § 3º, a distribuição de competência dos sistemas de educação, 

cabendo aos Estados e ao Distrito Federal atuar prioritariamente no 

ensino fundamental e médio. Assim, na mesma direção, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, (Lei Federal 9.394, 
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de 20/12/96), propiciou a reorganização da educação nacional, ficando as 

funções primordiais de atuação, no ensino fundamental e médio, a cargo 

dos Estados e do Distrito Federal, cabendo-lhes aplicar, anualmente, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino, o mínimo de 25% da receita 

resultante de impostos, compreendidas as transferências e excluídos os 

valores repassados constitucionalmente aos Municípios, determinação 

contida no art. 212 da Carta Magna. 

Ainda, de acordo com o art. 60, XII, do Ato das Disposições 

constitucionais Transitórias – ADCT/CR/88, alterado pela Emenda 

Constitucional Federal n. 53/06, deverão ser aplicados 60% dos recursos 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – no pagamento 

dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício, 

como forma de assegurar a universalização de seu atendimento e a 

remuneração condigna dos trabalhadores efetivos da educação. 

6.3.9.1 A Educação no Estado de Minas Gerais 

Em consonância com os mandamentos prescritos pela 

Constituição da República de 1988, pertinentes à educação, a 

Constituição Mineira estabeleceu, em seu art. 204, o Plano Estadual de 

Educação, de duração plurianual, visando a erradicar o analfabetismo 

escolar, garantir o acesso ao ensino a todos, aprimorar sua qualidade, 

formação para o trabalho e promoção humana, científica e tecnológica, 

conforme explicitado à fl. 2218 do relatório da CAMGE/2011. 

O PPAG 2008/2011 traçou metas a serem cumpridas, 

mediante projetos e ações específicas na área de educação, objetivando 

consolidar todo o sistema educacional e institucional e melhorar a 

qualidade do ensino no Estado. Merecem destaque as ações: qualificar os 

profissionais da educação incluindo os das escolas do campo; sanar 
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deficiências educacionais; ampliar o tempo diário de permanência na 

escola; melhorar a infraestrutura física das escolas de ensino fundamental 

e médio; propiciar às escolas oportunidades e condições de atuação de 

forma mais articulada e cooperativa; e incorporar tecnologias da 

informação às atividades educativas e administrativas, conforme fls. 2218 

do relatório da CAMGE/2011. 

O Governo do Estado, por meio da SEPLAG16, elaborou 

Mensagem à Assembleia, na Reunião Inaugural da 1ª Sessão Legislativa 

Ordinária da 17ª Legislatura, ressaltando as principais atividades da 

Secretaria de Estado da Educação, a qual desenvolveu ações voltadas 

para a recuperação da educação pública estadual, de modo a tornar, 

segundo o Governo, Minas Gerais o melhor Estado para se viver.  

Os resultados alcançados na área da educação apontam ações 

voltadas para a formação integral da criança e do adolescente, como 

demonstrado pelo Governo do Estado, são eles:  

1) o Projeto de Aceleração da Aprendizagem (PAV) no Norte 

de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce reduziu as taxas de distorção 

idade-ano de escolaridade nas escolas onde o projeto foi implantado; 

2) o Programa de Intervenção Pedagógica/Alfabetização no 

Tempo Certo apresentou, para os alunos do 3º ano das escolas 

estaduais, índice do nível recomendável de 48,7%, em 2006, para 86,2%, 

em 2010, e contemplou 853 municípios das 46 Superintendências 

Regionais de Ensino; 

3) capacitação de professores e especialistas; 

                                            

16
 Disponível em: http://www.planejamento.mg.gov.br/governo/publicacoes/mens_governador_ass_legislativa.asp. 
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4) o Projeto Escola de Tempo Integral, com a participação de 

105 mil alunos, desenvolve atividades de reforço, linguagem, matemática, 

artísticas, esportivas e de formação social e pessoal, destacando-se a 

formação continuada para 1.600 professores. Cerca de 4.500 

profissionais (professores, especialistas a analistas) foram qualificados 

para o trabalho com oficinas de leitura e escrita; 

5) o Projeto Escola Viva – Comunidade Ativa, que ajudou a 

proporcionar uma busca de soluções para as dificuldades enfrentadas 

pelas escolas que atendem crianças e jovens em situação de maior 

vulnerabilidade social, propiciando condições favoráveis para a efetivação 

do processo educativo e diminuindo também o número de ocorrências 

nocivas no ambiente escolar (pichações, vandalismo, arrombamentos, 

furtos, agressões e ameaças); 

6) a Secretaria de Educação vem aprimorando o Sistema 

Mineiro de Avaliação (SIMAVE) que fornece subsídios para as políticas 

públicas propostas para a rede pública escolar. O SIMAVE é composto 

pelo Programa de Avaliação de Alfabetização (PROALFA) e Programa de 

Avaliação da Rede Pública da Educação Básica (PROEB); 

7) o Programa de Educação Profissional (PEP) oferece 

educação profissionalizante de qualidade, criando, para jovens e adultos, 

oportunidade de formação técnica em escolas da própria rede estadual de 

ensino, em instituições conveniadas ou por meio de instituições 

credenciadas que venham a integrar a Rede Mineira de Formação 

Profissional de Nível Médio; 

8) na rede estadual, todas as escolas foram atendidas em 

manutenção e custeio, alimentação e distribuição de livros didáticos. No 

tocante à rede física, cerca de 3.950 escolas receberam mobiliário e 

equipamento, além de melhorias em sua infraestrutura física, como 
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reformas, ampliações e construções de unidades. Em transporte escolar, 

840 municípios foram atendidos com recursos para custeio e manutenção 

da frota. 

6.3.9.2 Fontes de Recursos da Educação 

O financiamento das despesas com educação em Minas 

Gerais advém de diversas fontes de recursos, das quais a principal é a 

fonte 23 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

– FUNDEB, com 75,56% dos créditos autorizados, conforme fls. 2219 do 

Relatório da CAMGE/2011. 

Oportuno se faz salientar que tal fundo foi criado em 

substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, cujo prazo de 

vigência de 10 anos expirou em 31/12/06. Com a implantação do 

FUNDEB, não mais foram realizados repasses ao FUNDEF, sendo que, 

em janeiro e fevereiro de 2007, as transferências dos recursos foram 

feitas utilizando-se ainda a base de cálculo do FUNDEF, na conta do 

FUNDEB, até que fossem efetuados os devidos acertos.  

Ressalte-se que o FUNDEB é um fundo de natureza contábil, 

envolvendo as três esferas do Governo, criado pela Emenda 

Constitucional 53/06, de 19/12/06, e disciplinado pela Medida Provisória 

nº. 339, de 28/12/06, convertida na Lei Federal nº. 11.494, de 20/6/07, 

com vigência de 14 anos. Tendo sua implantação iniciada em 2007, 

paulatinamente alcançou, em 2009, todo o universo da educação básica 

pública, assim como os percentuais de receitas que o constituem 

alcançou o patamar de 20% de contribuição, conforme fl. 2220 do 

relatório da CAMGE/2011.  
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De acordo com o disposto no art. 60, XII, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, da Constituição da 

República de 1988, uma proporção não inferior a 60% dos recursos desse 

fundo é direcionada ao pagamento dos profissionais do magistério da 

educação básica em efetivo exercício na rede pública. 

 Cotejando o total recebido do FUNDEB pelo Estado em 2011 

(R$ 4,928 bilhões), a CAMGE/2011, às fls. 2221 a 2223, constatou o 

percentual aplicado de 69,31% da receita total do fundo, em atendimento 

ao dispositivo constitucional supra, o que representou o valor de R$ 3,443 

bilhões com a remuneração desses profissionais. 

O Estado de Minas Gerais, por meio do Decreto 44.513/07, 

criou o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEB – CONSFUNDEB/MG, em cumprimento ao art. 24 da Lei 

Federal 11.494/07, que determina o acompanhamento e o controle da 

aplicação dos recursos deste fundo a serem exercidos por conselhos 

constituídos para esse fim.  

Em cumprimento à INTCEMG 13, de 13/12/08, art. 13, § 2°, a 

Prestação de Contas do Governador de 2011 veio acompanhada de 

parecer conclusivo do CONSFUNDEB/MG, exarado na 5ª Reunião 

Extraordinária de 24/02/2012, que deliberou pela aprovação da prestação 

de contas da Secretaria de Estado de Educação, relativa à aplicação dos 

recursos do FUNDEB, no exercício de 2011, em especial quanto à 

exigência de aplicação do mínimo de 60% dos recursos na remuneração 

dos profissionais do magistério da educação básica.  

Feitas essas considerações, destaca-se que as outras fontes 

significativas de recursos com a educação são os Recursos Ordinários da 

fonte 10, advindos do tesouro estadual, equivalendo a 13,30% e a fonte 

21 – Quota Estadual do Salário Educação – QESE, contribuição social 
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prevista no art. 212, § 5º, da CR/88, com 5,41% do montante de recursos, 

conforme fl. 2219 do relatório da CAMGE/2011. 

O total da despesa realizada com os recursos da fonte 21 foi 

de R$ 370,055 milhões, representando 98,53% do crédito autorizado. O 

projeto/atividade que teve maior destaque foi o Transporte Escolar, com 

21,56% (R$ 79,799 milhões), dentro do programa Cooperação Estado e 

Município, conforme fl. 2224 do relatório da CAMGE/2011. 

6.3.9.3 Receita Base de Cálculo e Índices de Aplicação no 

Ensino 

Em obediência aos ditames constitucionais, as fontes de 

financiamento dos Estados para a manutenção e desenvolvimento do 

ensino devem corresponder ao, pelo menos, índice mínimo de 25% da 

arrecadação de impostos e transferências, desconsiderando-se as 

transferências aos municípios, tal como discriminado no art. 212 da 

Constituição da República de 1988, conforme relatório da CAMGE/2011 à 

fl. 2224.  

A CAMGE/2011 demonstrou, à fl. 2225, os valores de receitas 

de impostos arrecadados e transferidos ao Estado, bem como os gastos 

realizados com a manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme 

apurado no Anexo X do RREO do 6º bimestre, para fins de apuração do 

percentual aplicado em educação, conforme art. 212 da CR/88.  

Na apuração dos gastos com manutenção e desenvolvimento 

do ensino, consta o total de receitas, no valor de R$ 28.678.723.545,39, 

e o total de gastos, no valor de R$ 8.921.353.290,14, despendido com 

manutenção e desenvolvimento do ensino, tendo sido verificado um 

percentual de 31,11% da receita base de cálculo, o que atenderia o limite 

mínimo constitucional. 
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Entretanto, a CAMGE/2011 observou, à fl. 2225, que foram 

computados, para efeito do cálculo do percentual mínimo com MDE, os 

restos a pagar não processados (RPNP) inscritos no exercício, no 

montante de R$ 144.519.280,49, representando 0,50% da receita líquida 

de impostos. 

Verifica-se que o normativo desta Casa, INTCEMG 13/08, em 

seu art. 6º, § 2º, não permite o cômputo dos RPNP nos gastos com 

MDE, no exercício em que forem contraídas as despesas, e sim no 

exercício em que forem liquidadas. Lado outro, a Portaria STN nº 249 

de 30 de abril de 2010, que aprovou a 3ª edição do Manual de 

Demonstrativos Fiscais, vigente para o exercício de 2011, permite a 

inclusão dos valores inscritos em restos a pagar, desde que haja 

disponibilidade financeira vinculada à educação. 

A CAMGE/2011 informou, às fls. 2226 e 2307, que havia 

suficiência financeira de caixa no valor de R$ 785,932 milhões, antes das 

inscrições em RPNP, e que foi inscrito na respectiva rubrica o valor de R$ 

1,361 bilhão, o que resultou em insuficiência financeira da ordem de R$ 

575,073 milhões. Como no Estado de Minas Gerais não há vinculação da 

destinação dos recursos disponíveis, não sendo possível verificar se as 

inscrições de despesas com MDE teriam recursos garantidos ao seu 

pagamento, a CAMGE/2011 considerou indevida sua inclusão para 

composição do mínimo constitucional.  

Observa-se ainda que também foram computadas para o 

cálculo do mínimo constitucional com MDE as despesas da função 

Previdência Social, relativas ao pessoal inativo da Secretaria de 

Educação, da Fundação Helena Antipoff, da UEMG e da UNIMONTES, 

no montante de R$ 2.550.573.193,59, conforme fl. 2226 do relatório da 

CAMGE/2011.  
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A INTCEMG 13/08, com as modificações introduzidas pela 

INTCEMG 09/11, com vigência a partir de 1/1/12, em seu § 1º, art. 6º, 

determina a impossibilidade de serem considerados para o cálculo 

do índice de aplicação no ensino, os gastos com inativos e 

pensionistas da área da educação, prevendo, inclusive, no art. 18-A, a 

possibilidade de ser estabelecido prazo para a adequação a esse 

dispositivo.  

Sendo assim, expurgando-se do total de R$ 8.921.353.290,14 

das despesas apuradas na manutenção e desenvolvimento do ensino, o 

valor inscrito no exercício de 2011 em RPNP (R$ 144.519.280,49) e o 

valor registrado na função Previdência Social, relativo ao pessoal inativo 

da Secretaria da Educação (R$ 2.550.573.193,59), os dispêndios com 

MDE atingem o total de R$ 6.226.260.816,06 que, confrontados com o 

total da receita base de cálculo de R$ 28.678.723.545,39, perfazem uma 

aplicação de 21,71% no ensino, percentual este que não atenderia o 

limite mínimo constitucional. 

Entretanto, ressalte-se que apenas com a edição da 

INTCEMG 09/11, com vigência a partir do exercício de 2012, é que 

esta Corte de Contas normatizou o entendimento quanto à 

impossibilidade de inclusão de gastos previdenciários para apuração 

do índice de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

A aplicação retroativa do entendimento ora erigido implicaria em 

violação análoga aos princípios insculpidos no art. 5º, inciso XXXVI, 

da CR/88, bem como na Lei nº 12.376/10 – Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro. 

Com relação aos RPNP, uma vez que no Estado de Minas 

Gerais não há vinculação da destinação dos recursos disponíveis, não 

sendo possível verificar se as inscrições de despesas com MDE teriam 

recursos garantidos ao seu pagamento, a CAMGE/2011 considerou 
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indevida a inclusão do valor inscrito no exercício de 2011 em RPNP, para 

composição do mínimo constitucional, embora o Órgão Central de 

Contabilidade da União o permita (Portaria STN nº 249/2010). 

Em consulta aos autos das contas anuais do Chefe do 

Executivo dos exercícios anteriores, em especial o Processo nº. 833.245, 

relativo às contas de governo do exercício de 2009, verifica-se, às fls. 

2107 a 2109 do relatório da então CAEO/2009, atual CAMGE/2011, que o 

Governo de Minas Gerais considerou para o cálculo do mínimo 

constitucional de 25% os gastos com inativos e esta Casa acatou esse 

proceder, conforme Aviso n. 001/2003, publicado no DOE/MG, em 

4/12/03, e documento emitido pelo Gabinete da Presidência deste 

Tribunal, em 26/4/06, assinado por todos os Conselheiros então em 

exercício, aceitando o cômputo de tais valores nos gastos com MDE, até 

que os fundos previdenciários dos entes (Estado e Municípios) fossem 

capitalizados. 

Ressalta-se também a Consulta nº. 713677, encaminhada a este 

Tribunal de Contas pelo Sr. Ademir José Siman, Prefeito Municipal de 

Açucena, em que questionava a legalidade da inclusão dos gastos com 

profissionais inativos da educação no percentual mínimo de 25% (vinte e 

cinco por cento) previsto no art. 212 da Constituição da República. 

Em sessão do Tribunal Pleno, de 24/4/09, o relator  

Conselheiro Antônio Carlos Andrada, reproduziu e acolheu in totum o 

parecer, quanto ao mérito, deste Auditor, e respondeu à consulta, 

aprovada por unanimidade, verbis:   

Os gastos com os profissionais inativos da área de 

educação não podem ser computados pelo Município para 

fins de alcance do percentual mínimo de 25% previsto no 

art. 212 da CR/88. 

No entanto, esta Corte de Contas permitirá, 

excepcionalmente, a referida computação até que haja a 
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devida capitalização dos fundos instituídos para suportar os 

gastos com as aposentadorias dos servidores públicos, 

conforme estabelecido em Expediente datado de 26/04/2006. 

(G.n). 

Na mesma assentada, o Conselheiro Eduardo Carone Costa, 

assim se pronunciou, verbis:   

Estou de pleno acordo, porque essa ressalva visa a atender 

uma realidade fática do nosso Estado e dos Municípios. A 

grande maioria se rege pelo regime do estatuto, e se formos 

decotar a despesa do Estado, do tesouro do Município e do 

Estado, com o pagamento desses inativos, dificilmente o 

Estado, e muito menos os Municípios, poderão ter a 

administração desejável, porque eles teriam que empregar 

somas vultosas, que não têm, para pagar esse programa. 

Eu lembro que em 2006 firmamos esse entendimento, 

exatamente para atender a uma realidade que é indesmentível. 

O parecer do Auditor é incensurável nas colocações jurídicas, 

mas ele fez muito bem em lembrar essa interpretação do 

Tribunal àquela época, que ainda perdura. Porque esses 

Fundos não estão capitalizados no Estado, muito menos nos 

Municípios, e teremos que conviver com essa realidade ainda 

por muito tempo. 

Em face do exposto, anuindo com o posicionamento 

unânime desta Casa, e considerando que nos presentes autos não 

há a constatação de que os fundos previdenciários do Estado já 

foram capitalizados, entende-se, excepcionalmente, que também 

para o exercício de 2011 deve ser computado como gastos na 

educação, para efeito do calculo do índice mínimo de 25%, o valor de 

R$ 2.550.573.193,59, relativo à função Previdência Social dos 

inativos da educação. Sendo assim, o Estado de Minas Gerais 

aplicou o percentual de 30,60%, na manutenção e desenvolvimento 

do ensino, em atendimento ao limite constitucional, conforme 

apresentado às fls. 2226 do relatório da CAMGE/2011. 
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Ressalta-se, novamente, a Instrução Normativa n. 09, de 

14/12/2011, que alterou o art. 6º da INTCEMG n. 13/08, prevendo, apenas 

a partir de 01/01/2012, verbis:  

Art. 1º O art. 6º da Instrução Normativa nº 13, de 03/12/2008, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 6º [...]  

§ 1º Não serão considerados, na composição do índice de 

aplicação no ensino, os gastos com inativos e 

pensionistas da área da educação.  

§ 2º As despesas referentes ao ensino, inscritas em restos 

a pagar não processados, não serão consideradas na 

apuração dos gastos com a manutenção e 

desenvolvimento do ensino no exercício que foram 

contraídas e sim naquele em que forem processadas.  

Art. 2º Fica acrescido à Instrução Normativa nº 13, de 

03/12/2008, o seguinte artigo:  

Art. 18-A O Tribunal poderá estabelecer prazo para o 

jurisdicionado adequar, gradualmente, a aplicação dos 

recursos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, 

observando-se o disposto nesta Instrução Normativa e na 

legislação aplicável. (G.n.)  

Por derradeiro, informa-se, ainda, que foi protocolizado nesta 

Casa, sob o n. 2507382/2012, o Processo n. 862.943, de relatoria do 

Exmo. Sr. Conselheiro Mauri Torres, que trata do Termo de Ajustamento 

de Gestão – TAG, formalizado entre o Governo do Estado e este Tribunal 

que, nos termos do § 2º da cláusula segunda, prevê que o Governo de 

Minas Gerais deverá observar as normas vigentes, em especial o 

disposto na Instrução Normativa n. 13/2008, alterada pelas Instruções 

Normativas n. 01/2010, n. 09/2011 e n. 12/2011, no cômputo dos recursos 

aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino, para fins do 

cumprimento do índice mínimo constitucional, e aumentar gradualmente a 

alocação de recursos nesta área, de modo a alcançar o índice mínimo 

de 25% (vinte e cinco por cento) da base de cálculo prevista no caput 
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do art. 212 da Constituição da República de 1988 até o exercício de 

2014, sendo 22,82% em 2012; 23,91% em 2013 e 25% em 2014. 

Com relação ao tópico Apuração da Receita Base de Cálculo e 

dos Índices de Aplicação no Ensino, o Executivo, por meio da Secretaria 

de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, à fl. 2555 dos autos, 

asseverou que, conforme o art. 70 da Lei 9.394/1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, e o art. 5º da Instrução 

Normativa 13/2008 deste Tribunal, dentre as despesas que podem ser 

consideradas como destinadas ao ensino encontram-se aquelas 

realizadas para remunerar e aperfeiçoar o pessoal docente e demais 

profissionais da educação, entendendo-se que as despesas com pessoal 

devem ser inseridas nos valores utilizados para fins de cálculo do índice 

de aplicação do ensino. 

Afirmou ainda que para o exercício de 2011 o demonstrativo 

com MDE considerou as despesas com inativos, na medida em que a 

INTCEMG 09/2011, que dispõe sobre a retirada de tais gastos do 

cômputo dos dispêndios totais com educação, entrou em vigor somente 

em 2012. 

Por fim, asseverou que com a assinatura do Termo de 

Ajustamento de Gestão, o Poder Executivo está trabalhando para o 

cumprimento dos limites constitucionais, nos exatos termos da Lei 

Complementar nº 120/2012, que o estabeleceu. 

Na análise da defesa, a CAMGE/2011, às fls. 2656 e 2657, 

informou que o art. 70 da LDBEN discrimina quais são as despesas 

consideradas de MDE, entre elas a remuneração e o aperfeiçoamento 

do pessoal docente e demais profissionais da educação e assinalou 

que o art. 71 apresenta as despesas que não se enquadram como MDE, 

entre elas as realizadas com pessoal docente e demais trabalhadores da 
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educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à 

manutenção e desenvolvimento do ensino.  

A CAMGE/2011 ainda informou que o termo “remuneração” é 

utilizado para os servidores ativos, provento para os inativos e pensão 

para os pensionistas, conforme consolidado na CR/88, nos arts. 37, XI, e 

40, § 2º.  

Diante do exposto, a CAMGE/2011 reiterou sua análise inicial e 

concluiu que os gastos com inativos e pensionistas não deveriam compor 

o mínimo constitucional de gastos com educação, bem como as despesas 

inscritas em RPNP. Por outro lado, ressaltou que essas últimas deveriam 

ser incluídas em MDE, quando de sua liquidação, ou seja, quando os 

restos a pagar correspondentes fossem processados.  

Observa-se que o Executivo não se manifestou quanto à glosa 

do montante inscrito em RPNP em 2011, no valor de R$ 144.519.280,49.  

Quanto às alegações de que a INTCEMG 13/2008 permitia 

considerar como despesas do ensino aquelas realizadas para remunerar 

e aperfeiçoar o pessoal docente e demais profissionais da educação e 

que a nova INTCEMG 9/2011 entraria em vigor somente em 2012, 

esclarece-se que a mesma INTCEMG 13/2008, art. 11, §1º, I, define que: 

“são considerados profissionais do magistério, além dos que exercem a 

atividade de docência, ou seja, os professores, aqueles que oferecem 

suporte pedagógico direto a tais atividades, quais sejam, direção ou 

administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, 

orientação educacional e  coordenação pedagógica”, conforme já 

explanado no relatório da CAMGE/2011 às fls. 2222 e 2223.  

Assim, nesse caso, não há que se falar em considerar como 

despesas na MDE os inativos da Secretaria da Educação pois, em que 
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pese terem sido profissionais da educação, não mais “exercem a 

atividade de docência”. No entanto, também como já referido 

anteriormente, esta Casa vem considerando a inclusão de inativos no 

cômputo do limite constitucional, excepcionalmente, até os fundos serem 

capitalizados, o que ainda não ocorreu no exercício ora em exame. 

Em face do exposto, no caso concreto, para o exercício de 

2011, entende-se que deve ser glosado do total da despesa com MDE 

somente o valor de R$ 144.519.280,49, referente à inclusão de despesas 

inscritas em RPNP.  

Dessa forma, na apuração das despesas com educação, o 

montante gasto no ensino atinge R$ 8.776.834.009,65 que, confrontado 

com o total das receitas líquidas de impostos, perfaz uma aplicação de 

30,60% na manutenção e desenvolvimento do ensino, em 

cumprimento ao mínimo constitucional.   

6.3.9.4 Função Educação – Execução Orçamentária 

Em 2011, no tocante à participação das despesas realizadas 

na função Educação, em comparação com as despesas totais do Estado, 

observa-se que aquela corresponde ao terceiro maior repasse dos 

recursos, 12,18% do total, ficando em primeiro e segundo lugares os 

gastos com Encargos Especiais e com Segurança Pública, nos 

percentuais de 24,93% e 13,77%, respectivamente, segundo informado 

no Relatório da CAMGE/2011, às fls. 2228, Gráfico 34. 

A participação das despesas com educação em relação às 

despesas totais do Estado aumentou em valores nominais, passou de 

12,54%, em 2007, para 11,58%, em 2010, com um incremento em 2011, 

para 12,18%, conforme Gráfico 35 do relatório da CAMGE/2011, às fls. 

2229. 
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6.3.9.5 Etapas da Educação Básica, Outras Etapas e 

Aplicação da União – Fonte 36  

A educação básica visa a garantir a todos a formação 

indispensável para o exercício da cidadania e é composta pela educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio, em suas diversas 

modalidades (educação especial, educação de jovens e adultos e 

educação profissional). 

Em Minas Gerais, o total de alunos matriculados no ensino 

básico na rede estadual alcançou o número de 2.351.554, sendo o Ensino 

Fundamental e o Médio, áreas de prioridade do Estado, responsáveis por 

89,05% dos recursos do FUNDEB, conforme o Censo Escolar 2010 e 

informado às fls. 2229 e 2230 do relatório da CAMGE/2011.  

Os recursos aplicados nas áreas da educação infantil (crianças 

de zero a seis anos), ensino fundamental, ensino médio e a educação 

para jovens e adultos, foram mais significativos nas despesas aplicadas 

nos projetos/atividades desenvolvimento de cada uma delas, 

correspondendo, respectivamente, a 91,47%, 75,41%, 85,90 e 95,48%, 

do total das despesas realizadas, conforme Tabela 287 do relatório da 

CAMGE/2011, à fl. 2231. Excluindo-se a educação infantil, as demais 

etapas executaram, em média, 96% dos seus orçamentos autorizados e 

correspondem às áreas prioritárias do Estado, conforme o § 3º do art. 211 

da CR/88.  

A educação profissional, o ensino superior e a educação 

especial apresentaram gastos significativos nos projetos/atividades, 

“atendimento ao ensino médio profissionalizante”, “PROUEMG” e 

“desenvolvimento da educação especial”, correspondendo, 
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respectivamente, a 97,27%, 32,16% e 91,15%, conforme Tabela 288 do 

relatório da CAMGE/2011, à fl. 2232. 

Por fim, destaca-se que a CAMGE/2011 evidenciou, à fl. 2233, 

alguns projetos/atividades que foram beneficiados com repasses de 

recursos da fonte 36 – Transferência de Recursos pelo Ministério da 

Educação e, no exercício de 2011, o projeto que apresentou maior 

realização, com o percentual de 99,52%, foi o relativo à alimentação 

escolar.   

6.3.10 Ações e Serviços Públicos de Saúde  no Estado de 

Minas Gerais – ASPS 

 

6.3.10.1 Percentual Aplicado em ASPS – Emenda 

Constitucional 29/00 

A Emenda Constitucional 29, de 13/9/00, estabeleceu os 

recursos mínimos a serem aplicados no financiamento das ações e 

serviços públicos de saúde na União, no Distrito Federal, nos Estados e 

nos Municípios, sendo que, no caso dos Estados, a matéria vem 

disciplinada no inciso II do art. 77 do ADCT da Constituição de 1988, ou 

seja, aplicar na saúde pública o percentual mínimo de 12% da receita 

resultante de impostos e recursos ali especificados. Por meio do Sistema 

de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS, instituído 

no âmbito do Ministério da Saúde, é possível acompanhar as receitas 

totais e os gastos públicos com ações e serviços públicos de saúde. 

Segundo o relatório da CAMGE/2011, à fl. 2234, o Poder 

Executivo fixou, por meio da Lei Orçamentária Anual n. 19.418/11, o total 

de despesas com ASPS no montante de R$ 4.059.842.084,00, em face 
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de uma receita vinculável de R$ 27.674.695.186,00, o que equivaleria a 

aplicações de 14,67%. 

Dos recursos disponíveis para aplicações em saúde, fixados na 

LOA, o valor de R$ 3.326.842.084,00 foi alocado em órgãos e entidades 

integrantes do Orçamento Fiscal do Estado e o restante, no valor de R$ 

733.000.000,00, foi consignado no Orçamento de Investimento das 

Empresas Controladas pelo Estado, para serem executados pela 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), por meio de 

investimentos em saneamento básico, de acordo com relatório da 

CAMGE/2011, à fl. 2235. 

6.3.10.2 Receita Vinculada ASPS e Despesas Realizadas 

pelo Poder Executivo 

Segundo o relatório da CAMGE/2011,  às fls.  2234  a  2237,  

no  Balanço Geral do Estado de Minas Gerais, exercício de 2011, foram 

consideradas pelo Poder Executivo, como aplicações em Ações e 

Serviços Públicos de Saúde – ASPS, despesas no montante de R$ 

3.803.730.000,66, em face de uma receita vinculável no  valor total de R$ 

28.678.721.256,76, apurando-se o índice de 13,26%, abaixo dos 14,67% 

fixados na LOA/2011.  

Da receita vinculável apurada no exercício de 2011, verifica-se 

que o ICMS apresenta o percentual de 76,47%, com o valor total de R$ 

21,930 bilhões, sendo a principal fonte de recursos, seguida pelo FPE, 

com 9,33%. Em comparação ao exercício de 2010, houve um crescimento 

no total da receita vinculável de 9,72%, conforme relatório da 

CAMGE/2011 à fl. 2236. 

À fl. 2237 do relatório da CAMGE/2011, demonstra-se a 

alocação de recursos no Sistema Estadual de Gestão da Saúde, 
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integrado pela Secretaria de Estado de Saúde – SES, Escola de Saúde 

Pública – ESP, Fundação Ezequiel Dias – FUNED, Fundação Hospitalar 

de Minas Gerais – FHEMIG, Fundação Centro de Hematologia e 

Hemoterapia de Minas Gerais – HEMOMINAS e Fundação Estadual de 

Saúde – FES, no montante de R$ 2,406 bilhões, correspondendo a 

63,27% do gasto com ASPS, enquanto as aplicações em saúde, em 

linhas externas ao referido sistema, incluídos os investimentos em 

saneamento realizados pela COPASA, totalizaram o valor de R$ 1,397 

bilhão, equivalente a 36,73%.  

Em cumprimento ao disposto na Emenda Constitucional 29/00, 

as despesas realizadas pelo governo como ASPS, por meio do 

Orçamento Fiscal, foram classificadas na função 10 – Saúde, no valor de 

R$ 2.672.789.499,41, excluídas as despesas relativas aos benefícios 

previdenciários – FUNFIP, que foram classificadas na função 9 – 

Assistência Social, conforme relatório da CAMGE/2011 à fl. 2247. 

Mediante informações constantes às fls. 2237 e 2247 do 

relatório da CAMGE/2011, no tocante às execuções do Orçamento de 

Investimentos em saneamento básico urbano, as fontes financiadoras 

foram os recursos próprios da COPASA, com o percentual de 47,31% e 

valor total de R$ 661,052 milhões. 

As subfunções 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial; 

122 – Administração Geral e 301 – Atenção Básica respondem pelas 

maiores participações na função Saúde, com 38,03%; 37,02% e 16,94%, 

respectivamente, conforme fl. 2247 do relatório da CAMGE/2011. 

6.3.10.3 Aplicação em ASPS – Despesas Empenhadas 

Demonstrou-se, às fls. 2237 e 2238 do relatório da 

CAMGE/2011, que o Poder Executivo, por meio da SCCG/SEF, apurou o 



 
            TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2011 280 

 

1.2 T

C

E

M

G 

   

FLS. ------

_____

_____

_____

_ 

     _____ 

 

 

índice de 13,26% da receita base de cálculo, no valor de R$ 

28.678.721.256,76, na aplicação em ASPS, ao incluir no cálculo as 

despesas realizadas no FUNFIP, no montante de R$ 278.115.858,63.  

A mesma SCCG/SEF apresentou também o índice de 12,29% 

de aplicação em ASPS, ao excluir da receita base de cálculo o FUNFIP, 

em função de recomendação anterior desta Corte de Contas, o que foi 

considerado também pela CGE, conforme fl. 2238 do relatório da 

CAMGE/2011.   

Da mesma forma, a  CAMGE/2011  decotou do total das 

despesas com saúde, no montante de R$ 3.803.730.000,66,  o  

respectivo  valor de  R$ 278.115.858,63, referente  ao FUNFIP e 

considerou que o montante apurado das despesas realizadas em ASPS 

passou a ser de R$ 3.525.614.142,03, os quais, em face da receita base 

de cálculo no valor total de R$ 28.678.721.256,76, redundaram no  

percentual de 12,29% de aplicação em ASPS, conforme evidenciado na 

Tabela 292, à fl. 2238 do relatório da CAMGE/2011. 

A CAMGE/2011 ressaltou, à fl. 2238, que do total das 

despesas realizadas, no valor de R$ 3.525.614.142,03, estão incluídas 

despesas empenhadas, as quais, no entanto, não foram liquidadas no 

exercício de 2011. 

6.3.10.4 Aplicação em ASPS – Despesas Liquidadas 

Consoante o art. 4º da INTCEMG 19/08, “os recursos deverão 

ser aplicados, integralmente, no exercício financeiro correspondente, 

sendo apurados pela soma das despesas que forem devidamente 

empenhadas e liquidadas nos termos do art. 63 da Lei Federal 4.320, de 

17 de março de 1964”. 
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O art. 6º, com nova redação dada pela art. 1º da INTCEMG n. 

01/2011, publicada em 1/4/11, determina que: “as despesas referentes à 

saúde, inscritas em restos a pagar não processados, não serão 

consideradas na apuração dos gastos com ações e serviços públicos de 

saúde no exercício em que foram empenhadas, mas, sim, naquele em 

que forem processadas”. 

O Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria n. 

249/2010 da STN (que dispõe sobre as instruções de preenchimento do 

Anexo XVI – Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das 

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde – Estados, 

Distrito Federal e Municípios, quanto às despesas liquidadas) orienta que 

durante o exercício não deverão ser incluídos os valores das despesas 

empenhadas que ainda não foram liquidadas e, no encerramento do 

exercício, as despesas com ações e serviços públicos de saúde inscritas 

em Restos a Pagar poderão ser consideradas para fins de apuração dos 

percentuais de aplicação estabelecidos na Constituição, desde que haja 

disponibilidade financeira vinculada à saúde.  

Conforme fls. 2239 e 2307 do relatório da CAMGE/2011, no 

exercício de 2011, o Poder Executivo evidenciou suficiência financeira, no 

valor de R$ 785,932 milhões, antes das inscrições dos Restos a Pagar 

Não Processados – RPNP. Contudo, como as inscrições em RPNP 

apresentaram o total de R$ 1,361 bilhão, apurou-se insuficiência 

financeira de R$ 575,073 milhões.  

 Tendo em vista que o Estado não possui sistema de 

informação que permita identificar a disponibilidade da saúde em 

separado, a CAMGE/2011, à fl. 2239 de seu relatório técnico, considerou 

que não havia disponibilidade financeira vinculada à saúde que pudesse 

fazer parte do cômputo do limite constitucional para fins de cumprimento 
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da EC 29/00 e considerou somente as despesas efetivamente liquidadas 

no exercício de 2011.  

Sendo assim, do total aplicado em ASPS de R$ 

3.525.614.142,03 (excluído o FUNFIP), foi decotado o valor de R$ 

191.772.247,95, referente à inscrição em RPNP, e apresentado o novo 

montante de aplicação de R$ 3.333.841.894,08, tendo o percentual das 

aplicações em ASPS, em face da receita base de cálculo de R$ 

28.678.721.256,76, alcançado 11,62%, inferior portanto ao limite mínimo 

constitucional, evidenciando o não cumprimento do inciso II, art. 77, 

ADCT da CR/88, acrescentado pela EC 29/00, conforme fls. 2240 e 2241 

do relatório da CAMGE/2011. 

Ressalta-se, por fim, que no montante de R$ 3.333.841.894,08, 

estão consideradas as despesas efetivamente liquidadas, no valor de R$ 

2.672.789.499,41 (Orçamento Fiscal), acrescidas do total de R$ 

661.052.394,67, relativo aos investimentos na COPASA (Orçamento de 

Investimento). Foram ainda incluídas neste montante aquelas despesas  

realizadas pelos órgãos e entidades que compõem o SUS (SES, ESP, 

FUNED, HEMOMINAS, FHEMIG e FES), como também as executadas 

por outros segmentos, denominados pela Secretaria de Saúde como 

“linhas de aplicação de recursos externas ao referido sistema estadual”, 

como é o caso da PMMG, IPSEMG, IPSM, COPASA, dentre outros, 

conforme relatório da CAMGE/2011, à fl. 2241. 

6.3.10.5 Aplicação em ASPS – Expurgos de Despesas 

Externas à Saúde  

A respeito das despesas realizadas pelas áreas externas ao 

setor saúde (PMMG, IPSEMG, IPSM, COPASA), a unidade técnica vem 

consignando, ano após ano, entendimento de que tais despesas não 
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deveriam ser computadas como ASPS para fins de cumprimento da EC 

29/00, tendo em vista que estariam contrariando o disposto no art. 196, 

caput, da CR/88, que preconiza a universalidade de acesso aos serviços 

de saúde em todos os níveis de assistência.  

O total das despesas aplicado pelo Poder Executivo nas ações 

e serviços públicos de saúde, no valor de R$ 3.333.841.894,08 (excluído 

FUNFIP e inscrição em RPNP), correspondeu ao índice de 11,62%, 

inferior ao limite constitucional de 12%, em face de uma receita vinculável 

de R$ 28.678.721.256,76. 

Conforme informações da CAMGE/2011, à fl. 2242, foram 

realizados alguns expurgos de despesas que acabaram por reduzir ainda 

mais o índice apresentado na prestação de contas do Poder Executivo, 

relativo ao exercício de 2011. 

Do total apresentado como despesas nas ações e serviços 

públicos de saúde, no valor de R$ 3.333.841.894,08, a CAMGE/2011 

decotou as despesas realizadas pelos órgãos PMMG/IPSEMG/IPSM, no 

valor de R$ 401.529.820,47, e pela COPASA, no valor de R$ 

661.052.394,67, apurando como despesas realizadas em ASPS o 

montante de R$ 2.271.259.678,94. Considerando a receita base de 

cálculo no montante de R$ 28.678.721.256,76, obter-se-ia o percentual de 

7,92% de aplicação em ASPS. 

Por oportuno, cabe retomar o exame daquelas despesas 

computadas como ASPS, consideradas pela CAMGE/2011 incompatíveis 

com a função saúde, as quais, de acordo com a Secretaria de Estado de 

Saúde, são “linhas de aplicação de recursos em saúde, externas ao 

Sistema Estadual de Saúde”, conforme o extraído do relatório da 

CAMGE/2011, à fl. 2241. 
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Visando a uma análise detalhada sobre o assunto, a 

CAMGE/2011, baseada no montante apresentado de R$ 3,333 bilhões, 

procedeu aos expurgos daqueles valores realizados em linhas de 

aplicação externas ao sistema, quais sejam: investimentos em 

saneamento na COPASA e dispêndios com assistência à clientela 

fechada na PMMG, IPSEMG e IPSM.  

Assim procedendo, apurou outros percentuais mínimos, os 

quais estão consolidados na Tabela 295, fl. 2242 do relatório da 

CAMGE/2011. No mesmo sentido, assinala que no Balanço Geral do 

Estado – de uma  receita vinculável de R$ 28,678 bilhões, em vez dos R$ 

3,333 bilhões (11,62%) – teriam  sido despendidos com ASPS apenas R$ 

1,062 bilhão, correspondendo ao índice de 7,92%. Percebe-se, assim, 

pelo relatório da CAMGE/2011, que se as despesas externas ao setor 

saúde não fossem computadas como tal, o índice de aplicação seria 

reduzido quase pela metade, após os expurgos.  

Ainda, no tocante à matéria, não é demais repetir que a 

Constituição da República de 1988, em seu art. 196, dispõe que a saúde 

é direito de todos e dever do Estado, cabendo-lhe garantir o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção. Também a 

Constituição Mineira, em seu art. 186, parágrafo único, inciso III, 

estabelece que o acesso à saúde seja universal, igualitário e gratuito. 

Após mais de uma década de tramitação, foi regulamentada, 

em 13/01/2012, a EC 29/2000, por meio da edição da Lei Complementar 

141, em vigor a partir somente de 16 de janeiro de 2012, quando de 

sua publicação, a qual normatizou o  § 3º do art. 198 da CR/88, dispondo 

em seu art. 2º, I, e art. 6º, verbis: 

Art. 2
o
  Para fins de apuração da aplicação dos recursos 

mínimos estabelecidos nesta Lei Complementar, considerar-se-

ão como despesas com ações e serviços públicos de saúde 
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aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde que atendam, simultaneamente, aos princípios 

estatuídos no art. 7
o
 da Lei n

o
 8.080, de 19 de setembro de 

1990, e às seguintes diretrizes:  

I - sejam destinadas às ações e serviços públicos de saúde 

de acesso universal, igualitário e gratuito;  

[...] 

Art. 6
o
  Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, 

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no 

mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos 

a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art. 

157, a alínea “a” do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, 

todos da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que 

forem transferidas aos respectivos Municípios. (G.n.) 

Sobredita lei complementar trata do tema saúde no âmbito 

nacional, cabendo salientar, por oportuno, que são nela relacionadas as 

despesas que não são consideradas ações e serviços de saúde, em seu 

art. 4º, verbis:  

Art. 4
o
  Não constituirão despesas com ações e serviços 

públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais 

mínimos de que trata esta Lei Complementar, aquelas 

decorrentes de:  

I - pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos 

servidores da saúde;  

II - pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia 

à referida área;  

III - assistência à saúde que não atenda ao princípio de 

acesso universal;  

IV - merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda 

que executados em unidades do SUS, ressalvando-se o 

disposto no inciso II do art. 3
o
;  

V - saneamento básico, inclusive quanto às ações 

financiadas e mantidas com recursos provenientes de 

taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa 

finalidade; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art155
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159ia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159ii
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VI - limpeza urbana e remoção de resíduos;  

VII - preservação e correção do meio ambiente, realizadas 

pelos órgãos de meio ambiente dos entes da Federação ou por 

entidades não governamentais;  

VIII - ações de assistência social;  

IX - obras de infraestrutura, ainda que realizadas para 

beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde; e  

X - ações e serviços públicos de saúde custeados com 

recursos distintos dos especificados na base de cálculo 

definida nesta Lei Complementar ou vinculados a fundos 

específicos distintos daqueles da saúde. (G.n) 

Em análise aos dispositivos da citada Lei Complementar 

141/2012, verifica-se não haver mudança substancial em relação ao texto 

da então Resolução CNS 322/03, especialmente no que diz respeito aos 

recursos mínimos a serem aplicados em saúde nos Estados e aos 

critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde.  

No primeiro caso, continua determinada a aplicação anual em 

ASPS de montante igual ou superior a 12% (doze por cento) da 

arrecadação dos impostos, a que se refere o art. 155, e dos recursos de 

que tratam os artigos 157 e 159, I, “a”, e II, todos da Constituição da 

República de 1988, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 

respectivos Municípios. 

 Na segunda situação, relativa aos critérios de aplicação dos 

recursos, são vedados: a realização de despesas com ASPS que tenham 

por objeto o pagamento de aposentadorias e pensões, a assistência à 

saúde que não atenda ao princípio de acesso universal e o saneamento 

básico financiado ou que vier a ser mantido com recursos provenientes de 

taxas, tarifas ou preços públicos cobrados dos usuários.  
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Por fim, insta salientar que a novel Lei Complementar 

141/2012 tem vigência a partir do exercício de 2012, não se 

aplicando, portanto, à presente prestação de contas do exercício de 

2011. Para o exercício ora em exame, esta Corte tratou da matéria 

por meio da edição da Instrução Normativa 11/2003, reportando-se 

ao disposto nos artigos 196, 198, § 2º, e 200 da Constituição da 

República de 1988 e à Lei 8.080/90, quando considerou despesas 

com ações e serviços públicos de saúde aquelas a seguir listadas, 

com a seguinte destinação, verbis: 

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias 

de interesse para a saúde e participar da produção de 

medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 

hemoderivados e outros insumos; 

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, 

bem como as de saúde do trabalhador; 

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de 

saúde; 

IV - participar da formulação da política e da execução das 

ações de saneamento básico; 

V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento 

científico e tecnológico; 

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle 

de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para 

consumo humano; 

VII - participar do controle e fiscalização da produção, 

transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 

psicoativos, tóxicos e radioativos; 

VIII – colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho. (G.n)  

Também sobre o tema, a CAMGE/2011 teceu comentários 

sobre o alcance das ações e serviços públicos em saúde, informando que 

uma abrangente definição de ASPS tem sido comportada nas 

metodologias exibidas nos balanços do Estado de Minas Gerais, para fins 

de cumprimento da EC 29/00, de tal sorte que, “dotadas de singular 

elasticidade, possibilitam inclusões e exclusões a cada exercício 

financeiro”. 
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Diante de todo o exposto, verifica-se, às fls. 2242 a 2245 do 

relatório da CAMGE/2011, que o Governo do Estado realmente vem 

apropriando como ações e serviços de saúde despesas que não 

apresentam os atributos de universalidade e gratuidade previstos nos art. 

196, caput da CR/88 e 186, parágrafo único, III, da CE/89. 

A exemplo de anos anteriores, o Governo computou, em 2011, 

despesas a esse título para fins do cumprimento do índice mínimo 

constitucional definido no art. 77, II, do ADCT da CR/88, acrescentado 

pela Emenda Constitucional nº. 29/00, fato esse que já motivou diversas 

recomendações por parte deste Tribunal de Contas, no sentido de que 

fossem desconsiderados, gradativamente, os referidos gastos no cômputo 

do índice. 

As demais despesas incluídas, realizadas pelo IPSEMG, IPSM, 

Polícia Militar, com clientela fechada (expressão utilizada pelo Conselho 

Nacional de Saúde, na sétima diretriz, II, da então Resolução nº 322, de 

08/05/2003) e pela COPASA, bem como a inclusão das despesas não 

liquidadas, possibilidade não contemplada na Instrução Normativa 

TCEMG nº. 19/08, encontravam-se, até o final do exercício de 2011, 

em uma seara de ausência de clareza interpretativa que somente 

veio a ser definitivamente dirimida com a edição da Lei 

Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.  

Com o advento da LC nº 141/2012, impôs-se a normatização 

legal, com o saneamento das dúvidas interpretativas relativas à 

composição do índice, frise-se, a partir do exercício de 2012, facilitando 

as ações de fiscalização e o desenvolvimento das ações de saúde. 

Também se eliminaram lacunas que permitiam interpretações diversas 

por parte dos gestores públicos e, em consequência, contabilizações de 

despesas de outra natureza como gastos com a saúde. 
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Acima de qualquer interpretação, o que não se pode perder 

de vista é a essencialidade do serviço que deverá ser prioridade na 

agenda dos gestores públicos, os quais, além de observarem as 

diretrizes constitucionais na provisão desses serviços, relativamente 

à quantidade dos investimentos, deverão também atentar para a 

eficácia das ações implementadas, redundando em ganhos de bem 

estar para a população mineira. 

 Com referência aos dispêndios a título de pagamentos de 

benefícios previdenciários realizados pelo FUNFIP, esta Corte de Contas 

firmara o entendimento, na emissão do parecer prévio relativo às contas 

dos exercícios de 2007 a 2010, no sentido de desconsiderá-los, tendo em 

vista que a CR/88, em seus artigos 194 a 203, distingue, explicitamente, 

os direitos à saúde, à assistência e à previdência social, conferindo-lhes 

diferentes regramentos o que, a priori, afastaria a possibilidade de 

enquadramento de despesas com encargos previdenciários em qualquer 

atribuição típica da saúde.  

Por esse motivo, entendemos que deverá ser mantido o 

mesmo entendimento no exercício sob exame, decotando-se do total das 

despesas computadas como ações e serviços públicos de saúde o valor 

de R$ 278.115.858,63, referente às despesas realizadas no FUNFIP. 

A CAMGE/2011 excluiu o valor do FUNFIP e as despesas 

empenhadas e não liquidadas, verificando qual seria o novo percentual 

mínimo apurado, o qual está consolidado nas Tabelas 292, 293 e 294, fls. 

2238, 2240 e 2241 do relatório da CAMGE/2011, respectivamente. Nelas, 

demonstra-se que no Balanço Geral do Estado, de uma receita vinculável 

de R$ 28.678.721.256,76, teriam sido despendidos com ASPS – o valor 

depurado de R$ 3.333.841.894,08, correspondendo ao índice  de 11,62%. 



 
            TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2011 290 

 

1.2 T

C

E

M

G 

   

FLS. ------

_____

_____

_____

_ 

     _____ 

 

 

Registra-se que foi protocolizado nesta Casa, sob o nº 

2507382/2012, em 27/01/2012, a documentação autuada como o 

Processo nº 862943, que trata de Termo de Ajustamento de Gestão – 

TAG, homologado na sessão plenária de 25/04/2012. Formalizado entre o 

Governo do Estado e este Tribunal, nos termos do § 1º da cláusula 

segunda, o termo prevê que o Governo de Minas Gerais deverá observar 

as normas vigentes, em especial o disposto na Lei Complementar n. 

141/2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição da 

República de 1988, no cômputo dos recursos aplicados nas ações e 

serviços públicos da saúde, para fins do cumprimento do índice mínimo 

constitucional, e aumentar gradualmente a alocação de recursos nesta 

área, de modo a alcançar o índice mínimo de 12% (doze por cento) da 

base de cálculo prevista no § 2º do art. 198 da Constituição da República 

de 1988 até o exercício de 2014, sendo 9,68% em 2012; 10,84% em 

2013 e 12% em 2014. 

Com relação ao percentual aplicado em ASPS, o Executivo, 

por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, 

às fls. 2557 a 2559 dos autos, afirmou que a inclusão das despesas da 

PMMG, IPSEMG e IPSM no cômputo dos gastos na saúde se deve à 

amplitude da rede de beneficiários, com mais de 2 milhões de mineiros, 

entre servidores e dependentes, o que representa diminuição de usuários 

e, por conseguinte, de despesas do Sistema Único de Saúde (SUS). 

No que se refere à inclusão de despesas com saneamento 

básico urbano, executadas pela COPASA, o defendente alegou a 

importância de tais despesas no âmbito da saúde preventiva. Neste 

sentido, a inclusão dos valores com saneamento básico urbano se 

pautaria no entendimento erigido no art. 3º, inciso IV, da Instrução 

Normativa n. 19/2008 do Tribunal de Contas de Minas Gerais, que coloca 

despesas com formulação da política e da execução das ações de 
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saneamento básico como uma das despesas a serem consideradas no 

cômputo das despesas com ASPS, para fins de cumprimento do gasto 

mínimo definido constitucionalmente. 

O defendente asseverou ainda que, com a assinatura do 

Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), o Poder Executivo está 

trabalhando para o cumprimento dos limites constitucionais.  

Noutro giro, o Executivo, por meio da Secretaria de Estado de 

Fazenda – SEF, às fls. 2559 a 2561 dos autos, informou que no total das 

despesas consideradas pelo Poder Executivo em ASPS, no montante de 

R$ 3,525 bilhões, não estava incluso o valor relativo a Benefícios 

Previdenciários, conforme recomendação deste Tribunal de Contas, 

guardando conformidade com o disposto na LOA estadual nº 

19.418/2011.  

Informou ainda que, do montante de R$ 3,525 bilhões 

computados como despesas de saúde, o valor de R$ 191.764.069,92, 

relativos a restos a pagar não processados, inscritos no exercício de 

2011, foram computados na apuração do índice de saúde, em que pese a 

INTCEMG nº19/2008, considerar que “as despesas referentes a saúde, 

inscritas em restos a pagar não processados não serão consideradas na 

apuração  dos gastos com ações e serviços públicos de saúde no 

exercício em que foram empenhadas, mas, sim, naquele em que forem 

processadas”. Asseverou que foi observada a Portaria STN nº 249, de 

30/4/2010, que aprovou a 3ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais.  

Nesse sentido, o Governo de Minas Gerais considerou as 

despesas inscritas em restos a pagar não processados, tendo por base a 

disponibilidade de recursos financeiros dispostos no Caixa Único do 

Estado, no contexto da sistemática de Unidade de Tesouraria, instituída 
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com base no art. 56 da Lei Federal 4.320/64 e no Decreto Estadual nº 

39.874/1998. 

Por fim, o defendente alegou que os recursos dispostos no 

Caixa Único do Estado, sob a perspectiva global de administração 

financeira – que se orienta pela manutenção da capacidade de garantir o 

adimplemento das obrigações financeiras a cargo do Tesouro Estadual e 

demais órgãos e entidades cujas disponibilidades integram tal sistemática 

–, foi também uma das premissas consideradas pelo Estado para inclusão 

dos restos a  pagar  como  despesas  que  integraram  o  índice  de  

saúde  em  2011, uma vez que para essa finalidade foi inscrito o valor de 

R$ 191.772.247,95, enquanto que o Caixa Único do Estado encerrou o 

exercício financeiro de 2011 com um disponível de R$ 2.709.821.782,03.  

Na análise da defesa, a CAMGE/2011, às fls. 2661 a 2668, 

manteve o posicionamento de que a inclusão dos montantes realizados 

pela PMMG, IPSEMG e IPSM denota afronta ao art. 196, caput, da 

CR/88, que determina a universalidade de acesso aos serviços de 

saúde em todos os níveis de assistência, bem como ao art. 186, 

parágrafo único, III, da CE/89, que dispõe que o direito à saúde implica a 

garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no 

tratamento de saúde.  

A CAMGE/2011 ainda manteve o posicionamento de que não 

poderiam ser computados como ASPS, para fins de cumprimento da EC 

29/00, os investimentos em saneamento básico realizados pela COPASA, 

pois são financiados em boa parcela por recursos próprios da COPASA, 

inseridas aí as tarifas remuneratórias cobradas dos usuários pela 

prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. 
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A CAMGE/2011 esclareceu que a CR/88, em seu inciso II, § 2º 

do art. 198, acrescentado pela EC 29/00, ao definir a composição da base 

vinculável da receita para os Estados, nomeou seus integrantes 

restritivamente, nominando todos os impostos próprios e recursos 

transferidos, deduzidas as parcelas transferidas aos respectivos 

municípios, elencando-os no art. 155 e arts. 157 e 159, I, “a” e II. 

Asseverou que tal norma constitucional é cogente, auto-aplicável e não 

permite a inclusão de tarifas e recursos diversos no financiamento da 

saúde para fins de apuração do percentual mínimo determinado na EC 

29/00. Asseverou a CAMGE/2011 que a INTCEMG 19/08, ao permitir a 

inclusão das despesas executadas com ações de saneamento, 

considerou aquelas executadas por órgãos e entidades integrantes do 

SUS.  

Em relação à inclusão dos valores empenhados e não 

liquidados no exercício de 2011, inscritos em RPNP, a CAMGE/2011 

também ratificou seu posicionamento, pois entendeu que as justificativas 

apresentadas pelo defendente não eram procedentes. Citou que o saldo 

apresentado pela defesa de R$ 2.709.821.782,03 corresponde à conta 

1.1.1.02.01 – Recursos da Conta Única – que retrata apenas um ativo do 

Estado (disponibilidades financeiras) e não foram levados em 

consideração os passivos (obrigações financeiras), exatamente para que 

se pudesse verificar a parcela comprometida para inscrição ou não de 

restos a pagar não processados. 

Ao final de todo o expendido e com base na legislação que 

rege a matéria, a CAMGE/2011 considerou, no cálculo do percentual 

aplicado em ações de saúde, somente as despesas efetivamente 

liquidadas no exercício de 2011 e excluiu, do cômputo das aplicações em 

ASPS demonstradas pelo Executivo, despesas com assistência à saúde, 

cujo acesso é restrito à clientela fechada (PMMG, IPSEMG e IPSM) e 
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também aquelas custeadas por fontes de recursos da COPASA. Assim, 

conforme tais critérios, o percentual apurado para o exercício financeiro 

de 2011 foi de 7,92%.  

Ressalta-se que para as despesas realizadas pela COPASA 

com saneamento básico, a Carta Magna, ao dispor sobre o financiamento 

do SUS pelas três esferas de governo, definiu para os Estados que a 

base vinculável da receita seria composta pelos impostos próprios (art. 

155) e transferidos (arts. 157 e 159, I, “a” e II), dos quais deveriam ser 

deduzidas as parcelas transferidas aos respectivos municípios.  

No âmbito dos órgãos e entidades do Orçamento Fiscal, as 

fontes financiadoras das despesas consideradas pelo Poder Executivo 

como ASPS, a despeito das demais utilizadas, advêm 

predominantemente da receita orçamentária produto da arrecadação de 

impostos – Recursos Ordinários (ICMS).  

Na COPASA, para fazer face aos investimentos em 

saneamento considerados como ASPS, são utilizados recursos próprios 

da Companhia decorrentes da cobrança de tarifas de água e esgoto, 

como também provenientes de oferta pública de ações, contratos com 

FGTS e BNDES e de convênios.  

Assim, o governo estadual, ao apurar o índice das aplicações 

em saúde, o faz em função de uma receita vinculável oriunda de impostos 

próprios e de transferências. Entretanto, no que se referem aos 

investimentos da COPASA incluídos no cômputo dessas aplicações, 

esses não são submetidos a essa mesma base, uma vez que são 

resultantes predominantemente do pagamento de tarifas. 

Quanto à alegação de que o Caixa Único do Estado encerrou o 

exercício financeiro de 2011 com disponibilidade financeira de R$ 
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2.709.821.782,03, frise-se que não foi apresentado nem explicado nos 

autos o montante vinculado à saúde incluso neste valor, razão pela qual a 

CAMGE/2011 decotou o valor de R$ 191.772.247,95 inscrito em RPNP. 

Em face do exposto, entendem-se, no caso concreto, que a 

priori deve ser glosado do total de despesa com ASPS o valor de R$ 

191.772.247,95, referente à inscrição em RPNP.  

Desta forma, na apuração das despesas com saúde, o 

montante gasto atingiria R$ 3.333.841.894,08 que, confrontado com o 

total das receitas líquidas de impostos, perfazem uma aplicação de 

11,62% na saúde. 

Entretanto, tal conclusão erigida pela CAMGE/2011 não é 

absoluta. Isso porque, no exame das Contas do Governador do exercício 

de 2008, tendo como Relatora a Conselheira Adriene Andrade e como 

Revisor, enquanto Conselheiro em Exercício, este Auditor, esta Corte de 

Contas admitiu considerar no cômputo das despesas com ASPS aquelas 

inscritas em restos a pagar não processados que tivessem sido liquidadas 

nos três primeiros meses subsequentes ao encerramento do exercício, 

com base no Decreto Estadual n. 44.948/2008, nos termos do voto da 

Relatora, in verbis: 

35.2. Afirmou, ainda, a CAEO que, com fulcro na Portaria da 

Secretaria do Tesouro Nacional, ao verificar os Anexos V e VI 

do Relatório de Gestão Fiscal elaborado pelo próprio Poder 

Executivo para atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, 

apurou que no exercício de 2008, antes das inscrições dos 

Restos a Pagar Não Processados, a suficiência financeira 

totalizava R$875,574 milhões. Contudo, as inscrições em 

Restos a Pagar Não Processados, da ordem de R$2,620 

bilhões, suplantaram essa suficiência apresentada, o que levou 

à insuficiência financeira total de R$1,745 bilhão. Portanto, 

concluiu a CAEO que, apesar de o exercício ser, em si, 

superavitário, se fossem contabilizados os Restos a Pagar de 

outras gestões passadas, o Estado não teria disponibilidade 

financeira para atender aos requisitos do manual inserto ao 
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Anexo XVI da Portaria n.º 575/2007 da Secretaria do Tesouro 

Nacional, que permitiria, para fins de cômputo dos gastos com 

Saúde, valer-se também das despesas não liquidadas. 

Prevaleceria, portanto, nesse cenário de indisponibilidade 

financeira, a regra geral determinada pela Instrução Normativa 

n.º 11/2003 desta Corte de Contas, que só admite as despesas 

efetivamente liquidadas.  

35.3. Diante desse quadro, o Governo não questionou os 

números oferecidos pela CAEO quanto à sua insuficiência 

financeira, mas insistiu, arrimando-se nas normas da citada 

Portaria n.º 575/2007 da Secretaria do Tesouro Nacional, que 

seria merecedor da excepcionalidade nela instituída, podendo 

contabilizar também as despesas somente empenhadas. De 

qualquer modo, a prevalecer o entendimento desta Corte 

quanto ao cumprimento de sua Instrução Normativa 

n.º11/2003, afirmou que, até a data em que se encerrou o 

prazo para abertura de vista, o Estado já havia liquidado 

despesas decorrentes de Restos a Pagar Não 

Processados, inscritos em 2008, relativos a Ações e 

Serviços Públicos de Saúde, no montante de 

R$2.922.961.197,11 (dois bilhões, novecentos e vinte e dois 

milhões, novecentos e sessenta e um mil, cento e noventa 

e sete reais e onze centavos), o que perfaria um índice de 

12,90%. (Grifos nossos). 

[...] 

35.5. Considerando que o Governo não comprovou nos autos 

sua suficiência financeira, a fim de que lhe possa ser aplicada a 

excepcional permissão do cômputo de despesas não 

liquidadas, deixei de considerar o valor que, até a presente 

data, permaneceu somente empenhado. Por outro lado, 

oponho-me à análise da CAEO, que desconsiderou 

também as despesas liquidadas nos três primeiros meses 

deste ano, apresentadas em sede de defesa. Entendo que 

essas despesas devem se integralizar ao cômputo, lembrando, 

para tanto, que o Decreto Estadual nº. 44.948/2008 prevê, 

em seu art. 8º, in litteris, “a possibilidade de que os 

empenhos inscritos como Restos a Pagar não 

Processados possam ser liquidados até o encerramento 

do exercício de 2009”. (Grifos nossos) 

Portanto, não há nenhuma irregularidade em se liquidar 

despesas do exercício anterior durante o ano corrente, 

corroborando, nesse sentido, também a Lei n.º 4.320, em 

seu art. 35, inciso II, in verbis: “Art. 35. Pertencem ao 
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exercício financeiro: (...) II - as despesas nele legalmente 

empenhadas;” 

Consentâneo com esse posicionamento, manifestamo-nos, na 

qualidade de Revisor das Contas do Governador de 2008, em 

conformidade com o entendimento erigido, nos seguintes termos, verbis: 

Quanto à polêmica acerca da inclusão das despesas 

empenhas e não liquidadas, no exercício, no cômputo das 

ações e serviços públicos de saúde, exposta pela Relatora em 

seu voto às p. 61, item 35, da mesma forma, entendo 

inovadora e consentânea com o mais elevado interesse público 

a solução erigida, mesmo que envolvendo interesses 

contrapostos ao confrontar, de um lado, o Estado, a demandar 

a realização do serviço ou o fornecimento da mercadoria e, de 

outro, o fornecedor ou prestador, a demandar a sua 

contraprestação pecuniária. De fato, ao considerar necessária 

a liquidação da despesa para seu cômputo em gastos com 

saúde, mesmo que após o encerramento do exercício, 

preserva-se o verdadeiro sentido da norma. Grave seria se as 

despesas não tivessem sido liquidadas, independentemente do 

fato de que isso se deu em exercício financeiro subsequente, o 

que poderia vir a configurar mero artifício contábil a ser 

perpetrado através do cancelamento posterior da despesa tão 

somente empenhada e não liquidada, considerada para fins de 

apuração do percentual de aplicação. A meu entender, é 

correta a exigência de liquidação da despesa para que os 

valores inscritos em restos a pagar processados possam ser 

considerados no cálculo dos gastos com saúde no exercício de 

2008, conforme concluiu a Relatora em seu voto, às p. 64, item 

35.6.  

Diante de todo o exposto, deverão ser decotadas do cômputo 

do índice constitucional as despesas realizadas a título de 

benefícios previdenciários do FUNFIP, no valor de R$ 203,414 

milhões, e as despesas da Polícia Militar classificadas 

incorretamente, no valor de R$ 163.812,07, por serem 

estranhas à área de atuação da saúde, tendo em vista os 

artigos 194 a 203 da CR/88, c/c art. 3º da INTC nº. 11/2003, 

retificando-se o percentual de aplicação em serviços e ações 

de saúde de acordo com o entendimento da eminente 

Conselheira Relatora, o qual adoto. 

Sendo assim, concluímos- que as demais despesas incluídas 

pelo Governo Estadual, no cômputo do limite, realizadas com clientela 
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fechada, (expressão utilizada pelo Conselho Nacional de Saúde, na 

sétima diretriz, II da Resolução nº 322, de 08/05/2003) e pela COPASA, 

com serviços de saneamento básico tarifado, bem como a inclusão 

das despesas não liquidadas, possibilidade não contemplada na 

Instrução Normativa TC nº. 11/2003, encontravam-se, durante todo o 

exercício de 2011, em uma seara de ausência de clareza 

interpretativa, a impor urgente regulamentação, que somente 

ocorreu com a edição da Lei Complementar Federal n. 141, de 

13/1/2012. 

De acordo com o inciso II do art. 45 da Lei Complementar 

102/2008, Lei Orgânica do TCEMG, as ressalvas cabem na hipótese 

estrita de ficar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de 

natureza formal, da qual não resulte dano ao erário, o que no caso não se 

tipificava em 2011, por absoluta falta de previsão legal. 

Em face do exposto, recomendo ao gestor que, a partir do 

exercício de 2012, aproprie, para fins do computo do índice constitucional, 

somente investimentos típicos da Função Saúde, evitando-se 

interpretações distorcidas do texto constitucional, observando 

estritamente os ditames da novel Lei Complementar Federal n. 141/2012, 

que regulamentou o § 3° do art. 198 da Constituição da República. 

Ressalte-se mais uma vez que foi protocolizado nesta Casa, 

sob o nº 2507382/2012, em 27/01/2012, a documentação autuada como o 

Processo nº 862943, que trata de Termo de Ajustamento de Gestão – 

TAG, homologado na sessão plenária de 25/04/2012, formalizado entre o 

Governo do Estado e este Tribunal para o cumprimento das normas que 

tratam da aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde 

– ASPS. 
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6.3.10.6 ASPS – Acompanhamento da Emenda 

Constitucional 29/00 no SIOPS 

Conforme a Portaria conjunta do Ministério da Saúde e da 

Procuradoria Geral da República n.º 1.163, de 11 de outubro de 2000, foi 

criado o Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde – 

SIOPS, o qual possibilita acompanhar as receitas totais e os gastos com 

ações e serviços públicos de saúde, com o objetivo de promover a 

visibilidade das informações declaradas e verificar a consistência de 

dados dos balanços gerais publicados.  

Assim, mediante informação de fls. 2249 e 2250 do relatório da 

CAMGE/2011, o Exmo. Sr. Conselheiro Relator solicitou à Secretaria de 

Estado de Saúde de Minas Gerais a apresentação dos relatórios resumo 

gerados pelo referido sistema, concernentes aos demonstrativos 

semestral e anual dos gastos com saúde, sendo que somente foi 

apresentado a esta Corte o relatório resumo dos dados semestrais de 

2011, transmitidos ao SIOPS em 23/11/11.  

Conforme consulta realizada no SIOPS, em 25/5/12, verifica-se 

que o Governo de Minas Gerais informou que aplicou nas ações e 

serviços públicos de saúde 12,29%. Observa-se que este é o mesmo 

índice informado na prestação de contas, conforme evidenciado na 

Tabela 292 à fl. 2238 do relatório da CAMGE/2011. 

Entretanto, como citado e demonstrado, à fl. 2239 do relatório 

da CAMGE/2011, apurou o órgão técnico o índice de 11,62%, pois 

considerou que não havia disponibilidade financeira vinculada à saúde 

que pudesse fazer parte do cômputo do limite constitucional para fins de 

cumprimento da EC 29/00 e considerou somente as despesas 

efetivamente liquidadas no exercício de 2011. 
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6.3.10.7 ASPS por Órgãos e Entidades (Origem,  

Procedência, e Categoria Econômica) 

Conforme fl. 2246 do relatório da CAMGE/2011, destacam-se 

no financiamento das despesas com saúde a participação dos Recursos 

Ordinários (código 10), com 84,81% do total das aplicações no período; 

dos Recursos da Contribuição Patronal do Estado aos Institutos de 

Previdência (código 49), 14,53%, custeando despesas no IPSEMG 

(37,53%); e no IPSM (62,47%) e ainda os recursos Diretamente 

Arrecadados (código 60). 

Quanto à categoria econômica e os elementos de despesa, as 

despesas correntes, equivalentes a 84,78%, representaram a maior parte 

dos recursos direcionados ao custeio das ações e serviços de saúde, a 

saber: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, 26,78; despesas 

com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil, 24,42%; 

Contribuições, 12,64%, e, Material de Consumo, 9,74%, conforme fl. 2247 

do relatório da CAMGE/2011. 

Com relação aos investimentos no Orçamento Fiscal, houve a 

participação de 15,22% no cômputo das aplicações, onde se verifica 

como elemento de destaque os Auxílios, com o percentual de 82,24% 

destinados a atender despesas de investimentos ou inversões financeiras 

de outras esferas de governo ou de entidades privadas sem fins 

lucrativos. Conforme fl. 2247 do relatório da CAMGE/2011, esses dados 

demonstram “que as políticas públicas implementadas pelo Governo na 

área da saúde não estão voltadas para investimentos, tais como, ampliar 

a capacidade instalada em saúde, promover reformas, reequipar 

unidades, adquirir veículos, dentre outros”. 
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6.3.10.8 ASPS – Restos a Pagar Não Processados - 

Exercícios Anteriores 

Conforme se verifica na Tabela 297 à fl. 2248 do relatório da 

CAMGE/2011, dos saldos inscritos em RPNP nos exercícios de 2008 a 

2010, no montante de R$ 92.377.892,23, 76,27% foram liquidados e, 

desses, 73,54% efetivamente pagos no exercício de 2011. O restante, no 

valor de R$ 7.675.852,11, pendente de liquidação, foi transferido para o 

ano de 2012. 

Os cancelamentos de saldos de empenho inscritos em RPNP, 

no montante de R$ 14.244.444,74, acarretaram uma redução de 15,42% 

daquelas inscrições, constatando-se que esses recursos deixaram de ser 

aplicados em ASPS, “impactando negativamente os percentuais de 

aplicação em ASPS, demonstrados pelo governo estadual para fins de 

cumprimento da EC 29/00”. Objetivando verificar o montante dos valores 

inscritos em RPNP e posteriormente cancelados pelo Poder Executivo 

Estadual, desde a edição da EC 29/00, a CAMGE/2011 constatou que os 

cancelamentos de RPNP, ocorridos no intervalo de 2002 a 2011, 

considerando a inflação verificada no período, totalizaram R$ 503 

milhões, valores que foram computados como ASPS para fins do 

percentual mínimo constitucional, sendo posteriormente cancelados, 

conforme fl. 2248 e Tabela 298 às fl. 2249 do relatório da CAMGE/2011.  

Salienta-se que este montante foi cancelado a partir de 9/4/10, 

por meio do Decreto 45.344/2010, que dispõe sobre o cancelamento de 

saldos de empenho inscritos em RPNP e dá outras providências. Diante 

do exposto, reitera-se a manifestação da CAMGE/2011, à fl. 2141, quanto 

ao impacto de inscrições e posteriores cancelamentos de restos a pagar 

sobre os percentuais de aplicação em ações e serviços públicos de 
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saúde, apresentados pelo governo estadual para fins de cumprimento da 

EC 29/00. 

6.3.10.9 ASPS e os Investimentos em Transporte e Sistema 

Viário 

Em cumprimento ao disposto no art. 158, § 1º, da Constituição 

Estadual de 1989, a CAMGE/2011 constatou, às fls. 2250 e 2251, que a 

relação apurada entre as aplicações em saúde e os investimentos em 

transporte e sistema viário foi de 4,76%, evidenciando o cumprimento do 

dispositivo constitucional. 

Quanto aos programas de saúde, observa-se que nas unidades 

orçamentárias SES e FUNED, integrantes do SUS, as despesas 

realizadas ficaram acima das fixadas para o exercício. Quanto às 

unidades orçamentárias ESP, FHEMIG, HEMOMINAS e FES, as 

execuções ficaram abaixo do fixado. No FUNFIP, entidade considerada 

no cômputo dos programas de saúde, as execuções ficaram acima do 

valor inicialmente fixado, conforme fls. 2250 e 2251 do relatório da 

CAMGE/2011. 

Com relação aos investimentos em transporte e sistema viário, 

a parcela mais significativa de despesas ficou com o DER/MG, no 

montante de R$ 900.722.921,92 (74,61%), seguida do FUNTRANS com 

R$ 220.782.299,26, conforme fl. 2251 do relatório da CAMGE/2011.  

Destaca-se assim que os recursos para os programas de 

saúde destinados aos investimentos em transporte e sistema viário 

atenderam à CE/89, art. 158, § 1º, pois os recursos para os programas de 

saúde foram superiores aos destinados aos investimentos em transporte 

e sistema viário, uma vez que o orçamento fixou uma relação de 7,31% 

para as despesas com os programas de saúde, sobre os referidos 
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investimentos e, ao final do exercício, apurou-se que essa relação foi de 

4,76%, conforme relatório da CAMGE/2011 à fl. 2254.  

6.3.11 Amparo e Fomento à Pesquisa 

Nos termos do art. 212 da Constituição do Estado de Minas 

Gerais, o Estado manterá entidade de amparo e fomento à pesquisa e lhe 

atribuirá dotações e recursos necessários à sua efetiva 

operacionalização, a serem por ela privativamente administrados, 

correspondentes a, no mínimo, um por cento da receita orçamentária 

corrente ordinária do Estado, os quais serão repassados em parcelas 

mensais equivalentes a um doze avos no mesmo exercício. 

Conforme a Lei nº 11.552/1994, Fundação de Amparo à 

Pesquisa – FAPEMIG tem por finalidade promover atividades de fomento, 

apoio e incentivo à pesquisa científica e tecnológica no Estado, 

competindo-lhe, para tanto, custear ou financiar, total ou parcialmente, 

após aprovação pela Fundação, projetos de pesquisa científica e 

tecnológica de pesquisadores individuais ou de instituições de direito 

público ou privado, os quais sejam considerados relevantes para o 

desenvolvimento científico, técnico, econômico e social do Estado. 

6.3.11.1 Repasse Constitucional 

A LOA fixou para o orçamento da FAPEMIG, no exercício de 

2011, o valor de R$ 234.676.532,77, correspondendo a 1% da previsão 

da Receita Corrente Ordinária – RCO.  Esse valor foi alterado para R$ 

258.247.266,47, em função da arrecadação da receita. A Tabela 300, à fl. 

2.253 do relatório da CAMGE/2011, demonstra que o Estado transferiu à 

FAPEMIG o valor de R$ 258.247.266,47, cumprindo a determinação 

constitucional de repasses em relação à RCO arrecadada no exercício, 

superando o limite em 0,02%. 
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No que se refere à despesa, observa-se que o valor gasto com 

os recursos repassados pelo Tesouro Estadual foi de R$ 234.494.284,58, 

com destinação às despesas de capital de 96,18% e às despesas 

correntes de 3,82%, resultando em um superávit financeiro de R$ 

23.752.981,89.  Destaca-se que a Resolução Conjunta nº 7.340 da 

AUGE/SEF/SEPLAG/FAPEMIG, publicada em 16/11/09, assegurou à 

FAPEMIG a suplementação orçamentária (mediante decretos) dos 

valores equivalentes ao saldo financeiro existente, cumulativamente ao 

final de cada ano fiscal, a título de superávit financeiro em exercício 

imediatamente anterior ao da suplementação. 

Na comparação entre os repasses do Tesouro Estadual em 

relação às despesas realizadas no exercício de 2011 e os últimos três 

anos, o Gráfico de fls. 2.254 do relatório CAMGE/2011 demonstra que, de 

2008 a 2009, houve queda tanto nas despesas realizadas pela FAPEMIG 

quanto no total dos repasses do Tesouro, de 30,03% e 3,47%, 

respectivamente, enquanto que em 2010 verifica-se aumento de 13,65% 

nos repasses constitucionais à entidade, mas queda de 16,08% nas 

despesas realizadas. 

Significa que, no exercício em estudo, houve um incremento 

nos repasses do Tesouro Estadual de 12,50%, bem como nas despesas 

realizadas de 92,40% em relação a 2010, com realce para aquelas 

realizadas em 2008, que correspondiam a 99,40% do total transferido 

pelo Tesouro, ficando em 53,20% no exercício de 2010. Em 2011, essas 

despesas corresponderam a 90,80% do valor dos repasses. 

Em análise dos valores corrigidos pelo IGP-DI, tem-se que as 

despesas em 2011 representam 96,66% do valor de 2008 e os repasses 

constitucionais correspondem a 105,82%, ou seja, 5,82% a maior. 

Verifica-se, portanto, que, em 2011 em relação a 2008, houve redução na 



 
            TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2011 305 

 

1.2 T

C

E

M

G 

   

FLS. ------

_____

_____

_____

_ 

     _____ 

 

 

diferença entre as despesas realizadas pela FAPEMIG e os valores 

repassados pelo Governo à entidade. 

No tocante ao cumprimento legal das transferências mensais 

no exercício em exame, a Tabela 301, à fl. 2.255, demonstra que houve 

desequilíbrio no período de liberação dessas parcelas equivalentes a um 

doze avos em relação ao valor arrecadado, sendo que nos meses de 

janeiro, outubro e novembro, não houve transferências. Entretanto, houve 

concentração de tais transferências no mês de dezembro, em valor 

expressivo, ocorrendo, no final do exercício, repasse total que superou o 

mínimo exigido legalmente em 0,02%. 

Constatou-se que o Governo do Estado, em 2011, até o mês 

de setembro, vinha efetuando repasses com mais regularidade do que o 

desempenhado nos exercícios anteriores. Contudo, a ausência de 

transferência nos meses de outubro e novembro demonstra o 

descumprimento pelo Estado da determinação constitucional (CE, art. 

212) dos repasses mensais à razão de 1/12 no exercício. 

Quanto a esta prática, informa o relatório da CAMGE/2011 que, 

no Relatório Interno da CGE, integrante da Prestação de Contas do 

Governo do Estado de Minas Gerais, exercício de 2011, a SEPLAG 

esclareceu que, apesar do avanço apresentado, esforços continuarão a 

ser empreendidos tanto no sentido de prover a tempestividade dos 

repasses de recursos, quanto na melhor execução dos mesmos, 

ressaltando que a dinâmica da garantia plurianual dos repasses tem 

mantido a contento a execução das despesas. 

No que se refere à sistemática contábil para a realização dos 

repasses à FAPEMIG, constatou-se que o somatório dos saldos das 

contas contábeis que compõem o disponível da FAPEMIG, ao final do 

exercício de 2008, em valores correntes, foi de R$ 286.089.178,74, 
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atingindo em dezembro de 2011 o valor de R$ 408.231.451,54, 

significando um aumento de 42,69%. Atualizados tais valores pelo IGP-DI, 

há aumento de 22,30% em referido saldo contábil, impondo-se a 

recomendação no sentido de que, para uma atuação mais eficiente, a 

FAPEMIG deverá proceder a uma reavaliação de todo o seu 

planejamento, objetivando aplicar de forma mais eficaz os seus recursos, 

em razão do alto valor do saldo das contas contábeis do Disponível. 

6.3.11.2 Destinação de Recursos a Instituições Estaduais 

A LDO nº 19.099, de 10/08/10, determinou em seu art. 57, que 

dos recursos destinados à FAPEMIG, 25%, no mínimo, seriam para o 

financiamento de projetos de pesquisa desenvolvidos por instituições 

estaduais. 

Analisando a Tabela nº 302 do relatório CAMGE/2011, à fl. 

2.257, verifica-se a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – 

SECTES como maior beneficiária, representando 44,55%. No ofício nº 

0026/12, a entidade informou o valor declarado de repasse para a 

SECTES de R$ 44.601.960,72. No entanto, em consulta ao SIAFI, o valor 

apurado de repasse para essa unidade foi de R$ 39.361.960,72. 

Verificou-se também, mediante ofício, que parte das despesas 

empenhadas na própria unidade executora FAPEMIG foi considerada na 

composição do saldo apresentado pela entidade, para fins de apuração 

do cumprimento da norma. 

O relatório CAMGE/2011 adverte que não há subsídios para 

verificação da legalidade ou não de que parte dos empenhos emitidos 

pela própria FAPEMIG integra o cálculo do percentual exigido no art. 57 

da Lei nº 19.099/10 – LDO, salientando que, se for excluído o valor 

referente a esses repasses – R$ 28.386.098,29 -, o percentual ficaria em 
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23,30%, e não os 34,29% apurados na Tabela nº 302, ou seja, abaixo 

1,70% do determinado em lei. 

Ressaltou-se, ainda que, no Ofício OF/FAPEMIG nº 025/12, a 

entidade informa que o percentual de 25% determinado a projetos de 

pesquisa do Estado conflita com a própria Constituição do Estado, 

gerando “ação míope” de nossa missão, que é de induzir e fomentar, ao 

contrário de destinar recursos sem critérios a instituições do Estado. (fls. 

2.257/2.258). 

Diante, portanto, do conflito na determinação contida na LDO, é 

de se recomendar a necessidade de os Poderes Legislativo e Executivo 

promoverem revisão e possíveis modificações no texto normativo em 

referência. 

6.3.11.3 Fundação de Amparo e Fomento à Pesquisa – 

FAPEMIG 

Conforme relatório CAMGE/2011, fls. 2.258, para o exercício 

de 2011, o Orçamento Fiscal destinou à FAPEMIG, incluídas todas as 

fontes de recursos (Recursos de Convênios, Acordos e Ajustes; os 

Diretamente Arrecadados e os Ordinários), o valor de R$ 253.821.524,00, 

tendo sido autorizado R$ 421.376.078,65. As despesas realizadas, com 

todas as fontes de recursos, totalizaram R$ 272.189.092,69, ou seja, 

64,59% do autorizado. Deste valor realizado, 4,19% foram alocados nas 

áreas meio da entidade (de apoio) e os 95,81% restantes foram para as 

áreas finalísticas. 

Nota-se que as despesas realizadas em 2011 tiveram 

acréscimo de 38,46% em relação ao exercício de 2010, esclarecendo-se 

que os maiores dispêndios da entidade foram direcionados às despesas 



 
            TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2011 308 

 

1.2 T

C

E

M

G 

   

FLS. ------

_____

_____

_____

_ 

     _____ 

 

 

de Capital no elemento Auxílio com R$ 234.926 milhões, ou seja, 86,32% 

do total realizado. 

Impende destacar que, por determinação do Conselheiro 

Relator das Contas Governamentais de 2010, em sessão plenária de 

5/07/10, em 2011, foi realizada auditoria na FAPEMIG, com a finalidade 

de que fossem verificados, além dos auxílios, os repasses para bolsistas, 

bem como a ocorrência de possíveis inadimplências. Protocolizada sob o 

nº 858.477, referida auditoria encontra-se aguardando abertura de vista, o 

que ensejará, possivelmente, conclusão mais detalhada acerca da 

matéria, no Relatório técnico das Contas Governamentais do exercício de 

2012. 

Sobre o item e os apontamentos promovidos pela 

CAMGE/2011, no relatório, fls. 2.253 a 2.259, manifestaram-se a 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG, 

a Secretaria de estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e a 

Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, conforme se depreende adiante. 

Acerca do descumprimento à determinação contida no art. 212 

da CE/89, o relatório CAMGE/2011 assinala que está a merecer reflexão 

e providências em relação à fixação dos repasses do percentual mínimo 

de 1º da RCO em duodécimos à FAPEMIG, somente a Fundação se 

pronunciou, informando que conhece e reconhece as ações do Governo 

voltadas à proteção do Estado contra crises financeiras, defendendo, no 

entanto, a garantia real e jurídica do recebimento dos recursos, mesmo 

que não observada a forma duodecimal de repasse. 

Acrescenta que, até o momento, o não cumprimento do 

repasse duodecimal não tem prejudicado a execução de financiamentos 

da Instituição, atribuindo o desempenho ao bom planejamento e controle 
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dos gastos, além do fato dos repasses de recursos encontrarem-se mais 

concentradas a partir do segundo trimestre de cada ano. 

Quanto à recomendação de que os Poderes Executivo e 

Legislativo promovam a revisão e modificações na LDO quanto à fixação 

do percentual mínimo de 25% dos repasses ao financiamento de projetos 

de pesquisa desenvolvidos por instituições estaduais, novamente, apenas 

a FAPEMIG se justifica, pontuando que não lhe compete arguir a 

inconstitucionalidade da norma em referência para descumpri-la, e que a 

solução virá somente após a revisão e modificações do texto normativo 

conflitante com a Constituição Estadual. 

No tocante à aplicação de recursos pela FAPEMIG, o relatório 

CAMGE/2011 mantém a recomendação de um maior comprometimento 

da Fundação, levando-se em consideração o valor elevado no saldo da 

conta “Disponível”, que, confrontado à necessidade e defasagem de 

pesquisa no Estado, exige melhoria no desempenho da Instituição, 

estabelecendo-se indicadores que permitam auferir o alcance de seus 

objetivos e a efetividade das atividades, utilizando melhor os instrumentos 

de planejamento de forma eficaz e constante. 

Sobre o tema, a FAPEMIG informa que vem trabalhando com 

foco de execução dentro do próprio exercício, haja vista que, em sendo o 

orçamento anual, deve ser realizado neste período, com vistas ao 

cumprimento das políticas orçamentárias e financeiras desenvolvidas pelo 

Governo para proteger o Estado dos efeitos da crise internacional. 

Pondera que ações como liberações estendidas, orçamentárias 

e financeiras, fizeram com que a Fundação tivesse parte da execução de 

um determinado ano realizada no ano subsequente, mas que, no entanto, 

tais execuções não comprometeram o andamento dos projetos, 

assinalando que os recursos dos projetos não executados no corrente 
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ano são garantidos por força da Resolução Conjunta 

AUGE/SEF/SEPLAG/FAPEMIG nº 7.340, de 16/11/2009. 

Ainda sob o mesmo ponto, assinala estar ciente de que o 

procedimento contraria os critérios contábeis exigidos pelo Tribunal de 

Contas, exigindo alteração, ponderando, contudo, sobre a importância de 

se garantirem os recursos como forma de possibilitar que as instituições 

cumpram o organograma físico-financeiro de cada projeto. 

Especificamente quanto ao elevado saldo na conta 

“Disponível”, informa que grande parte dos valores desta rubrica é de 

longa data, cujos repasses orçamentários e financeiros não foram 

cumpridos por governos anteriores, configurando crédito da Fundação 

com relação ao Estado, para, ao final, acrescentar que reconhece a 

necessidade de um trabalho conjunto com as Secretarias de Estado, para 

obtenção de maior êxito no cumprimento do cronograma financeiro dos 

projetos, sem prejuízo dos fatos contábeis que os determinam. 

Sobre os indicadores e necessidade de seu estabelecimento, 

esclareceu a FAPEMIG que, desde o exercício de 2007, vem 

desenvolvendo e melhorando os critérios específicos para avaliação de 

projetos de pesquisa, considerando, para tanto, os resultados, criando, 

para isso, o DAV, Departamento de Avaliação, com a atribuição exclusiva 

de acompanhar, monitorar e avaliar os resultados dos projetos 

financiados pela Fundação. 

Prossegue, justificando que a apuração de indicadores de 

impacto e a mensuração do bem social decorrente de cada projeto 

financiado são o maior desafio enfrentado pelas agências de fomento em 

avaliação de políticas públicas, e informando que, desde a criação do 

DAV, vem apoiando um projeto interno, cujo objeto é a pesquisa de 

metodologias e processos de avaliação baseada em resultados 
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denominada avaliação ex-post. Para tanto, criou-se o Núcleo de Pesquisa 

em Avaliação, que vem demonstrando avanço na construção de métodos 

de avaliação de resultados e vem estudando a literatura destinada à 

apuração de impacto. Esclareceu, entretanto, que a área de ciência e 

tecnologia apresenta especificidades que dificultam a criação de métodos 

objetivos de apuração dos impactos, citando, ao final, exemplos 

ilustrativos de sua assertiva. 

Em continuidade, acrescenta a FAPEMIG que, sobre as 

dificuldades, o Núcleo de Pesquisa e Avaliação deverá apresentar 

indicadores de impacto do programa PAPPE, que servirá de ponto de 

partida para a sua ampliação. 

Sustenta que, mesmo não dispondo ainda de indicadores 

específicos de avaliação, é possível perceber como os resultados de 

investimentos em Ciência e Tecnologia afetam as condições de vida da 

população nas suas várias dimensões, destacando, como de grande 

impacto social, o Programa de Bolsas de Iniciação Científica Júnior – 

PIBIC Junior, voltado para os alunos do ensino médio de escolas 

públicas, melhorando as condições sociais e econômicas dos alunos 

beneficiados e de suas famílias. 

Ainda acerca do mesmo item – Amparo e Fomento à Pesquisa 

-, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG informa 

que, junto à Secretaria de Estado de Fazenda, tem empreendido esforços 

para o atendimento ao disposto no art. 212 da CE/89, efetivando os 

repasses constitucionais à FAPEMIG, possibilitando a aplicação dos 

recursos de acordo com seu papel constitucional, destacando, com 

relação ao aspecto financeiro, que o repasse à instituição obedeceu ao 

limite mínimo de 1% da RCO, esclarecendo, ao final, que a Fundação 

avançou quanto à execução de sua despesa, enfatizando que, apesar do 
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avanço registrado, continuará empreendendo esforços tanto na promoção 

tempestiva dos repasses, quanto na melhor execução dos recursos. 

De sua vez, a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF justifica-

se, trazendo a informação de que os repasses financeiros realizados pela 

SCAF/SEF à FAPEMIG, em 2011, ocorreram nos montantes consignados 

a partir das disponibilidades de recursos financeiros do Tesouro Estadual, 

ressaltando o cumprimento integral da transferência de recursos 

determinada pela Constituição do Estado, e esclarecendo que a 

inconstância de repasses em alguns meses do ano não comprometeu a 

execução de projetos por parte da Fundação, que vem mantendo 

expressivo volume de recursos financeiros ao longo de todo o exercício. 

Em análise dos esclarecimentos prestados, fl. 2.671, a 

CAMGE/2011 registra que, embora não comprometa o desempenho da 

Fundação, a justificativa para o não cumprimento do disposto no art. 212 

da CE/89, quanto aos repasses de, no mínimo, 1% da RCO em 

duodécimos à FAPEMIG no exercício examinado confronta com a política 

adotada pelo Estado na tentativa de se observar a norma constitucional. 

De fato, não obstante a justificativa apresentada, a inexistência 

de prejuízos à execução de financiamentos da FAPEMIG não elide a 

obrigação constitucional para que os repasses ocorram de forma 

duodecimal, mantendo-se a recomendação de que devam ser 

empreendidos esforços no sentido de prover tempestivamente os 

recursos, na forma preconizada pela Constituição do Estado, art. 212. 

Manifestando-se sobre a defesa ofertada acerca da 

recomendação para que os Poderes Executivo e Legislativo promovam a 

revisão da LDO no que diz respeito à aplicação pela FAPEMIG de, no 

mínimo, 25% dos recursos recebidos em pesquisas desenvolvidas por 

instituições estaduais, às fls. 2.671, a CAMGE/2011 esclarece que, em 
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nenhum momento direcionou a Fundação a alegar inconstitucionalidade e 

descumprir o comando da LDO, mas, apenas orientou e recomendou 

possíveis revisões da norma para exclusão da exigência. 

Neste ponto, diante da desconformidade entre o disposto na 

LDO e na CE/89, impõe-se o registro de que o Tribunal de Contas jamais 

recomendou o descumprimento da norma, mas tão somente a 

necessidade dos Poderes Executivo e Legislativo promoverem a revisão e 

possíveis modificações do art. 57 da Lei nº 19.099/LDO, eliminando-lhe a 

exigência e consequente conflito com a Constituição do Estado de Minas 

Gerais. 

Quanto ao maior comprometimento no desempenho da 

Entidade relativamente ao saldo na conta “Disponível”, a sugestão da 

CAMGE/2011 contida em seu Relatório foi acolhida pela FAPEMIG e, 

aqui, merece referendo. Isso, porque, a própria a missão institucional da 

Fundação associada à necessidade e defasagem de pesquisa no Estado, 

exige significativo comprometimento na aplicação dos recursos, 

especialmente, em razão do elevado valor verificado no saldo da conta 

“Disponível”, demonstrando a importância de se promover a melhoria no 

desempenho da Fundação, com o estabelecimento de indicadores que 

permitam auferir o alcance de seus objetivos e a efetividade das 

atividades, com a utilização eficaz e constante dos instrumentos de 

planejamento.  

Por fim, sobre a necessidade de se estabelecer indicadores, à 

fl. 2.672, a CAMGE/2011 ratifica os esclarecimentos prestados pela 

Defesa, reiterando, por outro lado, seus apontamentos técnicos sobre o 

tema, acerca da necessidade de se definirem indicadores de impacto que 

permitam auferir o alcance dos objetivos e efetividade das ações. 
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Ciente de que os indicadores de impacto são mais dificilmente 

calculáveis devido às dificuldades de se atribuírem os resultados à 

intervenção promovida pelo programa, não se pode perder de vista que 

tais indicadores, aliados ao monitoramento, constituem ferramentas 

imprescindíveis à gestão eficiente e eficaz.  

6.3.12 Despesas com Pessoal 

O art. 169 da CR/88 determina que a despesa com pessoal 

ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 

Em regulamentação à referida norma constitucional, o art. 19, 

inciso II da Lei Complementar nº 101, de 4/05/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF, no âmbito estadual, estabelece o limite 

global de 60% da RCL para os gastos com pessoal, enquanto o art. 20 

traz a repartição desse limite em nível de Poder e Órgão. Já os critérios 

para o cálculo da despesa com pessoal têm sua normatização nos arts. 

18 e 19 da LRF. 

Nesse contexto, a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, 

como órgão central de contabilidade da União, e de acordo com as 

competências que lhe foram conferidas pela LRF, aprovou a 3ª edição do 

Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais, compreendendo o anexo 

intitulado Demonstrativo da Despesa com Pessoal, por meio da Portaria 

nº 249, de 30/4/10, com efeitos a partir de 2011. 

Por seu turno, encontram-se ainda em vigor as Instruções 

Normativas ns. 1 e 5 expedidas em 2001 por este Tribunal de Contas, 

dispondo que, para a apuração do limite global das despesas de pessoal, 

não se incluem, por não poderem ser contingenciados pelos 

administradores, os gastos com pessoal de inativo e pensionistas. 
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Por este motivo, o relatório CAMGE/2011, procedeu a duas 

apurações para as Despesas com Pessoal: uma de acordo com a Portaria 

STN e outra observando as disposições das Instruções Normativas 

editadas por este Tribunal de Contas. 

Anota-se, por sua vez, o registro do relatório CAMG/2011, fl. 

2.260 a 2.261, no sentido de que este Tribunal tem acompanhado as 

discussões dos grupos de trabalho da STN sobre a apuração e 

contabilização das despesas com pessoal, bem como o conteúdo das 

notas técnicas por ela expedidas , com destaque para a Nota nº 

1997/2007/CCONT-STN, que aponta a ocorrência de “burlas” ao conceito 

de Despesa Total com Pessoal – DTP, com o aumento excessivo de 

despesas indenizatórias ou pela classificação como despesas 

indenizatórias de parcelas claramente remuneratórias. Discute-se ainda 

sobre deixar de se empenhar despesas de competência do exercício, 

para, no exercício seguinte, classificá-las como Despesas dos Exercícios 

Anteriores, deixando, portanto, de compor a base de cálculo. 

Merece realce a edição da Portaria Conjunta nº 02, de 18/8/10, 

que altera a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4/05/01, com 

efeitos a partir de execução da Lei Orçamentária de 2011, criando um 

novo elemento de despesa: “97 – Aportes para Cobertura de Déficit 

Atuarial do RPPS”. A criação desse novo elemento é objeto de 

esclarecimento da Nota Técnica nº 633/2011/CCONF/SUBSCEVI/STN, de 

25/06/11, ressaltando que, por não serem contribuição, os aportes 

periódicos não serão incluídos na despesa bruta com pessoal, nem se 

vislumbrando que esses recursos sejam utilizados de imediato para 

pagamento de inativos e pensionistas, já que sua lógica é permitir o 

equilíbrio atuarial da Previdência. 
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No exercício em exame, verifica-se que foram efetuados 

aportes periódicos para amortização do déficit atuarial de RPPS, no 

montante de R$ 3.872 bilhões, destinados ao FUNFIP, observando no 

Anexo V do RREO – Demonstrativo das Receitas e Despesas 

Previdenciárias do RPPS, que os referidos aportes foram realizados no 

Plano Previdenciário, e não no Plano Financeiro, devendo, de acordo com 

a Portaria MPS nº 746, de 27/12/11, permanecer devidamente aplicado, 

no mínimo, por 5 (cinco) anos. 

De outro lado, em análise dos demonstrativos contábeis do 

FUNFIP, restou constatado o registro desses aportes como Receita 

Intraorçamentária, compondo o montante de recursos destinados ao 

pagamento de benefícios a seus segurados, principalmente 

aposentadoria, reserva remunerada, reformas e pensões, ou seja, 

despesa com pessoal e encargos sociais, contrariando a citada Portaria 

MPS nº 766/11, considerando que esses recursos não poderiam, de 

imediato, ser utilizados para o pagamento de inativos e pensionistas. 

Demais disso, inexistindo comprovação da aplicação financeira 

dos aportes destinados à cobertura do déficit atuarial e a sua inclusão na 

receita do FUNFIP, com suporte de suas despesas, restou caracterizada 

Despesa com Pessoal e, como tal, deveriam compor o demonstrativo nos 

moldes preceituados pela Portaria STN n° 249/10. 

6.3.12.1 Limite Global do Estado 

A Tabela 303, fl. 2.262, evidencia que a Despesa Total com 

Pessoal do Estado de Minas Gerais, apurada conforme as disposições 

contidas nas INs/TCEMG e da Portaria STN 249/10, obedeceu aos limites 

máximo (60%) e prudencial (57%), calculados sobre a RCL. De acordo 

com as INs/TCEMG, as despesa realizadas de pessoal somaram R$ 

15.211.627.853,37, de acordo com as INs/TCEMG, consumindo 40,80% 
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da RCL. Por outro lado; em conformidade com a Portaria STN nº 249/10, 

o apurado nos gastos de pessoal foi R$ 17.734.532,70, correspondendo a 

47,56% da RCL. 

No tocante à observância da repartição do limite de despesas 

com pessoal em nível de Poder e Órgão (LRF, art. 20), extrai-se do 

Relatório CAMGE/2011, fls. 2.262/2.266 o adiante exposto: 

6.3.12.2 Limite do Poder Executivo 

A LRF estabeleceu, como limite máximo, para Despesas com 

Pessoal do Poder Executivo, o percentual de 49% da RCL; como limite 

prudencial, o de 95% do limite máximo, correspondendo 46,55% da RCL. 

Em exame da Tabela 304, fl. 2.263, do relatório CAMGE/2011, conclui-se 

que os percentuais apurados obedeceram aos limites legais.  

Na metodologia de cálculo deste Tribunal, a despesa total com 

pessoal no Poder Executivo foi de R$12,203 bilhões, o que representa 

32,73% da RCL e, na conformidade com Portaria da STN, referida 

despesa totaliza R$ 14,486 bilhões, o que corresponde a 48,61% da RCL. 

6.3.12.3 Limite do Poder Legislativo 

A Tabela nº 305, à fl. 2.264 do Relatório CAMGE/2011, 

demonstra que, se adotado o estabelecido pelas INs/TCEMG/2001, as 

Despesas com Pessoal do Poder Legislativo representam 1,71% da RCL 

e 2,16%, se observadas as normas da Portaria STN, permitindo concluir, 

portanto, que os percentuais apurados estão dentro dos limites máximo – 

3% - e prudencial – 2,85%. 
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6.3.12.4 Limite do Poder Judiciário 

O Relatório CAMGE/2011, através da Tabela nº 306, fl. 2.265, 

evidencia que os órgãos do Poder Judiciário comprometeram 4,86% da 

RCL com sua Despesa com Pessoal, considerando o estabelecido nas 

INs/TECEMG/01. E, se forem consideradas as determinações da Portaria 

STN, o comprometimento atingiu o percentual de 4,97%. Por ambos os 

critérios cumpriu-se os limites legais máximo, de 6%, e prudencial, de 

5,70%. 

6.3.12.5 Limite do Ministério Público 

De igual modo, nos termos da Tabela 307, fl. 2.265 do 

Relatório, o Ministério Público cumpriu com os limites legais, ou seja, o 

máximo de 2% e o prudencial de 1,90%, eis que, observadas as regras 

das INs/TCEMG/01, o percentual foi de 1,50% e, se considerar as da 

Portaria STN, de 1,58%. 

Por fim, de acordo com os respectivos Relatórios de Gestão 

Fiscal, cujos dados foram resumidos na Tabela nº 308, fl. 2.266, os 

valores apurados por Poder e Órgão, bem como o valor consolidado do 

Estado, em relação à RCL, R$ 37.284.183.547,59, permite-se afirmar 

que, em 2011, foram obedecidos os limites máximo e prudencial no 

âmbito da Administração Pública Estadual, o mesmo ocorrendo nos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e no Ministério Público. 

6.3.12.6 Análise Histórica do Grupo Pessoal e Encargos 

Sociais 

O Relatório CAMGE/2011, à fl. 2.266, traz a análise histórica 

do “Grupo de Natureza de Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais”. 
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Aqui vale um esclarecimento. Para fins de referida análise da 

CAMGE/2011, com vistas a evidenciar a evolução da relação despesa de 

pessoal e RCL, em que pese orientação contrária do § 1º do art. 18 e §1º 

do art. 19 da LRF, serão computadas como despesas de pessoal 

contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição 

de servidores e empregados públicos, as de indenizações por demissão e 

incentivos à demissão voluntária, as decorrentes de decisão judicial, as 

de Exercícios Anteriores, as referentes aos inativos custeadas com 

contribuições dos segurados, e as de caráter indenizatórios. 

Assim entendido, verifica-se o apontamento de que, no período 

2007 a 2011, a despesa com pessoal e encargos sociais – sem as 

deduções legais da LRF – teve um crescimento de 66,96%, ao passo que 

a RCL apresentou um incremento de 56,63%, inferior, portanto, ao 

crescimento da despesa. Com relação ao exercício de 2010, houve um 

aumento de 15,36% na despesa, decorrente de ações de reestruturação 

de carreiras, concessão de reajustes salariais, além do crescimento 

vegetativo da folha de pagamento. 

Na relação Despesa Realizada x Receita Corrente Líquida, 

atente-se para o fato de que, no exercício em exame, os gastos com 

pessoal e encargos sociais comprometeram 63,89% da RCL, mesmo 

diante de uma evolução de 12,37% dessa RCL em comparação com o 

exercício anterior. 

Considerando o comando da LRF, no sentido de que o Estado 

não pode comprometer mais de 60% de sua RCL com despesas de 

pessoal, a Tabela nº 309, às fls. 2.267, demonstra que, nos exercícios de 

2010 e 2011, a relação Despesa Realizada x RCL atingiu limites acima do 

desejável, considerando a metodologia acima indicada, se de incluir no 

cálculo despesas não computadas pela LFR. 
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Dessa forma, mesmo considerando que, para fins de apuração 

do limite da LRF, devem ser observados procedimentos específicos, 

como as despesas legalmente dedutíveis, verifica-se um 

comprometimento maior da LRF com a despesa de pessoal, retratando, 

tal como no exercício de 2010, uma tendência de crescimento da folha 

salarial, o que deverá ser acompanhado pelos órgãos responsáveis. 

6.3.12.7 Evolução das Despesas segundo os Poderes e 

Órgão 

Apurou-se que do montante da despesa realizada com Pessoal 

e Encargos Sociais, equivalente a R$ 23.821.814.754,00, o Poder 

Legislativo participa com 4,44%, o Judiciário com 10,88%, o Executivo 

com 80,97% e o Ministério Público com 3,71%. 

Em comparação com o exercício de 2010, constata-se que, em 

2011, houve um incremento na despesa com pessoal e encargos sociais 

de todos os Poderes e Órgão, como demonstram os percentuais 

apresentados na Tabela nº 310, às fls. 2.268, do relatório CAMGE/2011, 

com destaque para o Poder Executivo – 16,96% -, cujo aumento na 

referida despesa decorreu da concessão de reajustes salariais, dentre 

outros, para os servidores de Educação e da Segurança Pública. 

Quanto ao período 2007 a 2011, verifica-se que o maior 

crescimento ocorreu no Poder Executivo – 70,33% -, e o menor no 

Ministério Público – 46,66%, enquanto que o percentual acumulado na 

despesa consolidada no Estado foi da ordem de 66,96%. 
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6.3.12.8 Evolução das Despesas segundo a Classificação 

Econômica 

A evolução por elemento das despesas do grupo 1 – Pessoa e 

Encargos Sociais, segundo a sua Classificação Econômica, encontra-se 

evidenciada na Tabela 311, fl. 2.269, do relatório CAMGE/2011, 

demonstrando que as despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas 

relativas a Pessoal Civil (48,84%), Aposentadorias e Reformas (30,33%) e 

Obrigações Patronais (10,27%) representam maior relevância no total de 

Despesa com Pessoal e Encargos Sociais, totalizando 83,44% do 

montante. 

Por tudo o que restou demonstrado no relatório CAMGE/2011 e 

nos Relatórios de Gestão Fiscal publicados pelos Poderes e Órgãos, 

conclui-se que tanto pelos critérios estabelecidos nas INs/TCEMG/01, 

quanto por aqueles previstos na Portaria STN, a Administração Pública 

Estadual observou os limites máximo (60%) e prudencial (57%) da RCL 

para Despesa com Pessoal. 

De igual modo, as Despesas com Pessoal dos Poderes 

Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público, analisados 

separadamente, foram realizadas com respeito aos limites estabelecidos 

pela LRF. 

6.3.13 Despesas com Publicidade 

De acordo com o que dispõe a Resolução nº 16/07 da 

Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG, na Administração 

Pública do Estado de Minas Gerais, a publicidade governamental 

compreende as despesas decorrentes da difusão de ideias, conceitos, 

esclarecimentos, divulgação cultural e científica ou de defesa de 

interesses políticos, econômicos e sociais do Estado, tendo como 
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fundamento o art. 37, § 1º da Constituição Federal, artigos 17, parágrafo 

único e 158, § 2º da Constituição Estadual e, ainda, o art. 7º da Lei 

Estadual nº 13.768, de 01/12/00. 

Ressalte-se que para efeitos de limitação dos gastos com 

publicidade do Governo estadual é inócua a determinação legal contida 

no § 2º do art. 158 da Constituição mineira, segundo o qual a despesa 

com publicidade do Estado fica vinculada ao percentual executado e pago 

das despesas decorrentes das propostas priorizadas nas audiências 

públicas regionais, uma vez que referidas audiências não vêm sendo 

realizadas pela Assembleia Legislativa, conforme apontado no Relatório 

CAMGE/2011, às fls. 2.126 e 2.270. Em assim sendo, os gastos com 

publicidade estão sem parâmetros. 

Demais disso, quanto à determinação contida no parágrafo 

único do art. 17 da CF/89, neste exercício, verificou-se a ausência de 

publicação de despesas realizada pelo Tribunal de Justiça Militar no 

quarto trimestre, no valor de R$ 13.500,00. Em resposta à diligência, 

referido Tribunal esclareceu que houve equívoco na classificação da 

despesa, por não se tratar de divulgação, mas tão somente da produção 

de um vídeo institucional, não caracterizando publicidade nos termos da 

legislação de regência. 

Entretanto, o referido parágrafo único do art. 17 da CE/89 é 

claro no preceito de que “Os Poderes do Estado e do Município, incluídos 

os órgãos que os compõem, publicarão, trimestralmente, o montante das 

despesas com publicidade pagas, ou contratadas naquele período com 

cada agência ou veículo de comunicação”. 

De sua vez, dispõe o art. 7º da Lei Estadual nº 13.768/00, 

verbis: 
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Art. 7º - Os órgãos que integram os Poderes do Estado e as 

entidades sob controle direto ou indireto do Estado farão 

publicar trimestralmente no órgão oficial dos Poderes do 

Estado relatório sobre os gastos com publicidade, com as 

seguintes especificações: 

I - órgão executante ou empresa contratante; 

II - objeto da publicidade; 

III - empresa publicitária; 

IV - valores totais e mensais do contrato; 

V - período de veiculação. 

Infere-se dos comandos constitucional e infraconstitucional 

transcritos que, por despesa com publicidade, haverão de serem 

compreendidas todas as despesas referentes à fase de geração da 

matéria a ser veiculada, incluindo, portanto, o valor em questão, cuja 

publicação é obrigatória ao Tribunal de Justiça Militar.  

6.3.13.1 Despesa de Publicidade no Exercício 

A despesa com publicidade, em 2011, totalizou R$ 

162.829.249,86, sendo R$ 96.519.335,48 da administração direta 

(59,28%), R$ 4.497.046,47 das autarquias e fundações (2,76), R$ 

5.100.123,72 dos fundos (3,13%) e R$ 56.712.744,19 das empresas 

controladas pelo Estado (34,83), conforme demonstrado no Gráfico nº 37, 

fl. 2.271 do Relatório CANGE/2011. Do total realizado pelos órgãos da 

administração direta, das autarquias e fundações e dos fundos, no valor 

de R$ 106.116.505,67, foram inscritos em Restos a Pagar ao final do 

exercício, R$ 22.625.587,19. 

Apuraram-se, ainda, restos a pagar referentes aos exercícios 

de 1998, 2005 e 2010, totalizando R$ 580.392,99, sendo R$ 545.214,23 
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Processados e R$ 35.178,76 Não Processados, registrados na SEGOV e 

no Fundo Estadual de Saúde, respectivamente. 

Conforme registrado à fl. 2.271, do total das despesas com 

publicidade no exercício – R$ 162,829 milhões -, 90,97% estão 

distribuídos entre a Secretaria de Estado de Governo – SEGOV, R$ 

79,492 milhões, representando 48,82% do total do exercício; a COPASA 

e suas subsidiárias, R$ 22,513 milhões (13,83%); a CEMIG e suas 

subsidiárias, R$ 16,040 milhões (9,85%); a Assembleia Legislativa, R$ 

14,675 milhões (9,01%); a CODEMIG, R$ 9,676 milhões (5,94%); e o 

BDMG, R$ 5,729 milhões (3,52%), conforme Anexo XIX. 

Ressalte-se que as despesas realizadas com publicidade pelo 

governo mineiro estão concentradas na SEGOV, por força de suas 

atividades institucionais e, conforme demonstra a Tabela nº 312, fl. 2.272, 

as maiores destas despesas ocorreram com a campanha “Balanço 2011”, 

desenvolvida pelo Consórcio MPM/POPULUS, totalizando o valor de R$ 

17.892.000,00, representando 16,86% das despesas com publicidade da 

administração direta, autarquias e fundação e fundos, e 10,99% do total 

das despesas com publicidade do governo estadual no exercício de 2011. 

O Gráfico nº 38, fl. 2.273, registra os maiores credores de 

campanhas publicitárias da Administração Direta, Indireta e fundos, no 

exercício de 2011, concentrando-se nas agências Consórcio MPM-

POPULUS (32,03%), Consórcio FAZ & BRANEZ (20,31%) e RC 

Comunicação. 

Por fim, o Gráfico nº 39, fl. 2.273, demonstra que as despesas 

realizadas com publicidade pelo governo mineiro no exercício de 2002 e 

sua evolução até 2011, em valores constantes sofreram significativa 

redução em 2003 (54,98%) e oscilação no restante do período, mas com 

tendência crescente, apresentando, ao final de 2011, crescimento de 
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11,21% em relação a 2002. Em relação ao exercício de 2010, houve 

queda das despesas realizadas pelas empresas, o que levou à redução 

dos gastos totais, na proporção de 5,60%. 

6.3.13.2 Considerações Finais 

Nota-se a continuidade na inobservância das recomendações 

das Contas Governamentais dos exercícios anteriores com relação ao 

valor dos dispêndios realizados com publicidade. Isso vem ocorrendo pela 

não demonstração de que os gastos com publicidade estão sendo  

realizados no limite máximo dos gastos realizados com as despesas 

autorizadas nas audiências públicas realizada pela Assembleia 

Legislativa, nos termos do §2º do art. 158 da Constituição Estadual de 

1989. 

6.3.14 Precatórios e Sentença Judiciais 

Das decisões judiciais condenatórias transitadas em julgado 

oriundas de ações manejadas contra a Fazenda Pública Federal, 

Estadual ou Municipal, surgem os precatórios, que serão satisfeitos 

segundo a cronologia de sua apresentação pelos tribunais à autoridade 

competente do respectivo ente federativo. Vale dizer, é forma de 

execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, normatizada pelo 

art. 730 do Código de Processo Civil, funcionando, na realidade, como 

sucedâneo da penhora, em virtude do princípio da impenhorabilidade dos 

bens públicos. 

Por força do disposto no art. 100 da Constituição Federal, 

alterado pela Emenda Constitucional nº 62/09, reservar-se-á, 

compulsoriamente, montante, em dotação orçamentária específica, 

suficiente para o pagamento de precatórios judiciais apresentados até 1º 

de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, não 
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prescindindo tal pagamento de considerar a perda do valor aquisitivo da 

moeda. 

Por seu turno, o art. 10 da LRF preceitua que a execução 

orçamentária identificará os beneficiários de pagamento de sentenças 

judiciais, por meio de Sistema de Contabilidade e Administração 

Financeira para fins de observância da ordem cronológica, determinando, 

ainda, em seu art. 30, § 7º, que os precatórios judiciais não pagos durante 

a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a 

dívida consolidada para fins de aplicação dos limites de endividamento. 

Em que pesem o mandamento constitucional acima citado, foi 

necessária a promulgação da EC nº 62/09, com o fim de normatizar 

medidas de saneamento diante do crescente aumento das dívidas 

públicas para com os credores. Referida Emenda Constitucional 

acrescentou ao ADCT da Constituição Federal o art. 97, acrescido de 

dezoito parágrafos, dedicados a regulamentar o regime especial de 

pagamentos de precatórios dos Estados, Distrito Federal e Municípios, 

com destaque para o § 1º, que trata das opções de enquadramento do 

regime especial, para o § 2º, que trata da conta especial para o depósito 

dos recursos que saldarão os precatórios, e o § 9º, dispondo sobre a 

realização de leilões, podendo ocorrer compensação com débitos líquidos 

e certos, constituídos contra o credor do precatório.  

No Estado de Minas Gerais, o regime especial foi instituído 

pelo Decreto nº 45.317, de 5/3/10, que estabeleceu, no § 1º do art. 1º, o 

prazo de quinze anos para o pagamento do saldo de precatórios, cujos 

recursos serão depositados mensalmente, em conta própria, à razão de 

1/12 do valor apurado em 31 de dezembro do exercício anterior, calculado 

anualmente, conforme o disposto no inciso II, § 1º do art. 97 do ADCT da 

CF/88. 
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Com vistas ao cumprimento às novas disposições legais, em 

2010, foi criado, no âmbito da AGE e da SEF, um sistema único de 

controle de requisitórios judiciais, priorizando o módulo cadastramento e 

registro de precatórios, necessário ao levantamento real da dívida, além 

de contas especiais para o pagamento de precatórios, dando 

continuidade à reclassificação dos débitos, realizada ao final de 2009, 

quando teve início a transferência dos valores inscritos em Obrigações 

Liquidadas a Pagar – OLP –, para as contas 222.99.06.01 – Sentenças 

Judiciais – Precatórios Anteriores à LRF, 222.99.06.02 – Precatórios e 

Sentenças Judiciais Posteriores à LRF, e 222.99.06.03 – Sentença 

Judicial Atualização. 

E, em 2011, por meio do Decreto nº 45.564/11, da Resolução 

Conjunta SEF/AGE nº 4.308/11 e da Ordem de Serviço nº 48/11 do 

Advogado-Geral do Estado, foram regulamentados os procedimentos a 

serem observados para a compensação de débitos líquidos e certos, 

mediante acordos diretos contra credores de precatórios judiciais. 

6.3.14.1 Situação Patrimonial 

O relatório CAMGE/2011 informa, à fl. 2.275, que, em análise 

dos dados procedida junto ao Armazém de Informações – SIAFI, nas 

diversas rubricas de precatórios e sentenças judiciais nomeadas na 

Tabela nº 313 (fls. 2.275), restou apurado o saldo de R$ 

3.695.167.363,83, atualizado até 31/12/11, sendo R$ 1.188.944.508,71, 

devido pela Administração Direta e R$ 2.506.172.855,12, pela Indireta. 

Observa-se, portanto, um acréscimo de 53,89% da dívida com 

precatórios e sentenças judiciais, haja vista que o saldo em 2010, que era 

de R$ 2,401 bilhões, passou para R$ 3,695 bilhões. No entanto, esse 

aumento decorreu da variação da conta Atualização que elevou os R$ 

629,628 milhões existentes em 2010 para a atual cifra de R$ 1,940 bilhão. 
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Cumpre observar que quase a totalidade dos precatórios – 

99,46% - encontra-se no Passivo a Longo Prazo, concentrada nas 

rubricas Sentença Judicial – Precatórios Posteriores à LRF e Sentença 

Judicial – Atualização, com os percentuais de 46,72% e 52,50%, 

respectivamente.  

Os registrados no Curto Prazo totalizam R$ 20,091 milhões, 

dos quais R$ 19,980 milhões estão consignados pela Administração 

Direta na conta Sentença Judicial – Precatórios a Liquidar Posteriores à 

LRF. 

Conclui-se, portanto, que somente R$ 20,091 milhões ficaram 

inscritos no Passivo Circulante, correspondendo a 0,54% do total, o que 

indica uma representatividade ainda inferior à obtida em 2010, quando os 

R$ 20,743 milhões equivaliam a 0,86% do total daquele exercício. 

A Tabela nº 314, à fl. 2.276 apresenta as variações ocorridas 

nos saldos de precatórios e sentença judiciais dentre as unidades 

devedoras e consolidação dos valores inscritos tanto no curto quanto no 

longo prazo. 

Observa-se que os maiores saldos existentes, tanto em 2010 

quanto em 2011, estão a cargo do DER, AGE e IPSEMG. 

Em análise das dívidas dessas três unidades, o Relatório 

CAMGE/2011/2001, fl. 2.277, verificou que a do DER, de R$ 1,5000 

bilhão, superou a de 2010 em 9,24%, e espelha o somatório da 

atualização de R$ 4.790,248 milhões, do estoque nominal de precatórios 

anteriores à LRF de R$ 8,163 milhões (referentes ao período de 1994 a 

1999), além do estoque de precatórios posteriores à LRF, R$ 702,068 

milhões, gerados desde 2000 até 2011.  
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Quanto à AGE, cujo saldo de 2011 aumentou em 81,68% em 

relação a 2010, passou a dever R$ 1,189 bilhão referente apenas a 

precatórios posteriores à LRF, estando R$ 19,980 milhões, ano origem 

2011, registrados no curto prazo e R$ 456,127 milhões no longo prazo, 

com processos de 2004 a 2011, dos quais sobressaem os de 2009, que 

totalizam R$ 175,395 milhões, o que significa 38,45% do total a longo 

prazo. O restante – R$ 712,887 milhões – decorre da atualização do 

estoque. 

Já o IPSEMG, que demonstra uma dívida de R$ 827,707 

milhões, maior em 211,62% à do exercício de 2010, também possui 

apenas precatórios posteriores à LRF, todos registrados no longo prazo, 

acumulando um saldo nominal de R$ 466,011 milhões referente ao 

período de 2001 a 2011, além da atualização, até 31/12/11, de R$ 

361,696 milhões. 

6.3.14.2 Execução Orçamentária e Financeira 

A Lei nº 19.418, de 3/1/11, LOA, autorizou crédito inicial de R$ 

205,102 milhões para realização de despesas com precatórios e 

sentenças judiciais, cumprindo, assim, o regime especial de parcelamento 

de precatórios no âmbito do Estado de Minas Gerais, estabelecido pelo 

citado Decreto nº 45.317, de 5/3/10, autorização que superou o valor de 

R$ 158,700 milhões equivalente a 1/15 da dívida de longo prazo de R$ 

2,380 bilhões existente ao final de 2010. 

A Tabela nº 315, à fl. 2.278, registra que, de acordo com a 

classificação orçamentária por Grupo de Despesa, a maior parte foi 

realizada em Despesa de Pessoal e Encargos Sociais, correspondendo a 

55,17%, ficando 44,64% em Outras Despesas Correntes e 0,19% em 

Investimentos. 
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À mesma fl. 2.278, tem-se a Tabela nº 316, demonstrando a 

evolução da realização e dos pagamentos de despesa com precatórios 

nos cinco últimos anos, de onde se verifica que, durante a execução do 

orçamento de 2011, foram abertos créditos adicionais e procedidas 

anulações, perfazendo uma autorização final de R$ 247,229 milhões, dos 

quais foram realizados R$ 209,166 milhões e, desse montante, pagos R$ 

188,492 milhões, correspondendo ao percentual de 90,12%. 

Registre-se que, na Administração Direta, foram realizados R$ 

106,200 milhões e pagos R$ 86,069 milhões, ou seja, 81,04% do total, 

enquanto que, na Indireta, houve uma realização de R$ 102,966 milhões 

e alcançados pagamentos de R$ 102,423 milhões, perfazendo 99,47% da 

despesa realizada. 

O Gráfico de fl. 2.279 ilustra a evolução registrada no montante 

de despesas pagas nos últimos exercícios, considerando os baixos 

percentuais verificados em 2007 (20,51%) e 2008 (16,39%). 

Na Tabela nº 317, à fl. 2.280 do relatório CAMGE/2011, a 

análise vertical da Despesa Orçamentária Realizada destacam os 

percentuais da AGE – 50,77% - e do IPSEMG – 30,88% -, que, juntos, 

concentram 81,65% do total, considerando-se a realização de R$ 106,200 

milhões e R$ 64,593 milhões, respectivamente. 

Na análise horizontal entre a despesa realizada e a autorizada, 

verifica-se que, à exceção da ADEMG, IDENE, JUCEMG e IEPHA, as 

outras vinte e seis unidades obtiveram bons índices de realização. E, 

quanto à análise da despesa paga frente à realizada, os resultados são 

ainda melhores, com percentuais próximos de 100%, esclarecendo o 

baixo nível de inscrições em Restos a Pagar no final de 2011. 
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Cabe o esclarecimento de que, além dos pagamentos das 

despesas orçamentárias com precatórios e sentenças judiciais, o Estado 

de Minas Gerais também arcou com a quitação de R$ 13,395 milhões, 

referentes a grande parte dos valores inscritos em Restos a Pagar ao final 

de 2010, R$ 20,743 milhões. 

Quanto a estes pagamentos, tem-se a Tabela nº 318, fls. 

2.281, demonstrando o total de R$ 13,395 milhões, discriminado por 

unidade orçamentária, permitindo, ainda, visualizar que 87,06% do 

montante pago referem-se à quitação de despesa de 2010 pelo DER. 

Logo, considerando-se a despesa orçamentária paga de R$ 

188,492 milhões e o valor de R$ 13,395 milhões pagos 

extraorçamentariamente a título de precatórios judiciais inscritos em 

Obrigações Liquidadas a Pagar de Exercícios Anteriores, afere-se que o 

montante pago, no exercício de 2011, foi de R$ 201,887 milhões.  

Finalmente, quanto aos recursos existentes para pagamento 

dos precatórios que são registrados no Ativo Circulante conta Depósito-

Quitação de Sentença Judicial – Precatório/RPV, com o fim de registrar a 

liberação de recursos em favor dos Tribunais de Justiça e do Trabalho 

para fazer face à quitação de precatórios, o exercício de 2011 encerrou-

se com um saldo positivo de R$ 88,781 milhões. E, quanto à conta 

Sentença Judicial – Precatórios – Unidade Tesouraria – Outras Fontes, 

cuja finalidade é o registro do direito do Tesouro Estadual junto às 

Autarquias e Fundações referente à quitação de precatórios de suas 

responsabilidades, o exercício em estudo encerrou-se com R$ 97,582 

milhões, indicando a existência de recursos para acobertar a dívida a 

curto prazo referente às inscrições em Restos a Pagar feitas ao final de 

2011, que totalizam R$ 20,091 milhões. 
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6.3.14.3 Considerações Finais 

Considerando as medidas tomadas pelo Estado no sentido de 

cumprir as novas disposições legais advindas da EC nº 62/09, em relação 

aos exercícios anteriores, a análise da gestão da dívida de precatórios e 

sentenças judiciais mostrou um resultado mais otimista quanto ao controle 

e capacidade de saneamento deste passivo, sem que se adentre ao 

mérito das questões que envolvem a justiça comum e a trabalhista. 

No exercício de 2011, além de se dar continuidade às ações 

iniciadas em 2010, dentre as quais a implementação do sistema único de 

controle de requisitórios judiciais, por meio do Decreto nº 45.564/11, da 

Resolução Conjunta SEF/AGE nº 4.308/11 e da Ordem de Serviço nº 

48/11, teve-se a regulamentação de procedimentos a serem observados 

para a compensação de débitos líquidos e certos, através de acordos 

diretos contra credores de precatórios. 

Em linhas gerais, quanto à evolução da dívida estadual com os 

seus credores, verifica-se um acréscimo de 53,89% da dívida, haja vista 

que o saldo em 2010, que era de R$ 2,401 bilhões, passou para R$ 3,695 

bilhões. No entanto, esse aumento deveu-se à variação da conta 

Atualização, que elevou os R$ 629,628 milhões existentes em 2010 para 

a atual cifra de R$ 1,940 bilhão. 

Sob o aspecto patrimonial, a Administração Direta é 

responsável por R$ 1,189 bilhão, atualizado até 31/12/2011, e a Indireta 

por R$ 2,506 bilhões, estando quase a totalidade dos precatórios de toda 

a Administração estadual registrada no Passivo Exigível a Longo Prazo 

(99,46%) e concentrada nas rubricas Sentença Judicial – Precatórios 

Posteriores à LRF e Sentença Judicial – Atualização, com os percentuais 

de 46,72% e 52,50%, respectivamente. 
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Verificou-se que os maiores saldos dentre as unidades 

orçamentárias estão a cargo do DER – R$ 1,500 bilhão -, da AGE – R$ 

1,189 bilhão – e do IPSEMG – R$ 827,706 milhões, concentrando, 

respectivamente, os percentuais de 40,61%, 32,18% e 22,40 do saldo 

total. 

No Passivo Circulante, ficaram inscritos a pagar somente R$ 

20,091 milhões, correspondentes a 0,54% do total, indicando uma 

representatividade menor ainda à obtida em 2010, quando os R$ 20,743 

milhões de Restos a Pagar equivaliam a 0,86% do total. 

Quanto à execução orçamentária das despesas com 

precatórios e sentenças judiciais, a Lei nº 19.418, de 3/1.11, LOA, 

autorizou crédito inicial de R$ 205,102 milhões, valor suficiente para 

cumprimento do regime especial de parcelamento dos precatórios, que, 

após as modificações sofridas durante o exercício, alcançou o valor 

autorizado de R$ 247,229 milhões. Deste montante, foram realizados R$ 

209,166 milhões, dos quais foram pagos R$ 188,492 milhões, 

correspondendo ao percentual de 90,12%, dando continuidade à evolução 

da realização e dos pagamentos de despesas com precatórios nos 

últimos três anos. 

No que concerne à classificação por Grupo de Despesa, 

verificou-se que a maior parte foi realizada com Despesa de Pessoal e 

Encargos Sociais, correspondendo a 55,17%, ficando 44,64% em Outras 

Despesas Correntes e apenas 0,19% em Investimentos. 

Há de se esclarecer que, além dos pagamentos das despesas 

orçamentárias com precatórios e sentenças judiciais, o Estado de Minas 

Gerais também arcou com a quitação de parte dos valores inscritos em 

Restos a Pagar ao final de 2010, R$ 13,395 milhões, portanto, somando-

se a despesa orçamentária paga de R$ 188,492 milhões aos pagos extra 
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orçamentariamente, tem-se o montante de R$ 201,887 milhões pagos em 

2011. 

Finalmente, os recursos existentes para o pagamento dos 

precatórios registrados no Ativo Circulante, encontra-se na conta 

Depósito-Quitação de Sentença Judicial – Precatório/RPV o saldo positivo 

de R$ 88,781 milhões, na conta Sentença Judicial – Precatórios – 

Unidade Tesouraria – Outras Fontes R$ 97,582 milhões, indicando a 

existência de recursos para cobertura da dívida de curto prazo referente 

às inscrições de Restos a Pagar feitas ao final de 2011 e que totalizam R$ 

20,091 milhões. 

6.3.14.4 Aplicação das Subvenções Sociais e Auxílios 

A Lei nº 4.320/64, art. 12, § 3º, inc. I conceitua subvenções 

sociais como transferências destinadas a cobrir despesas de custeio de 

instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem 

finalidade lucrativa. Disciplinadas nos arts. 16 e 17 do citado diploma 

normativo, as subvenções somente serão concedidas, quando a 

suplementação de recursos de origem privada, aplicáveis às atividades de 

natureza social, se revelar mais econômica para a Administração Pública, 

e só poderão receber esses recursos as instituições, cujas condições de 

funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos de fiscalização.  

Definidos no § 6º do art. 12 da mesma Lei, os auxílios são 

definidos como transferências de capital para investimentos ou inversões 

financeiras a serem realizados por outras pessoas de direito público ou 

privado, independentemente de contraprestação direta de bens ou 

serviços. Quanto à finalidade da pessoa beneficiada pelo auxílio, o art. 21 

da Lei nº 4.320/64 veda o repasse de auxílio para investimentos que se 

incorporem ao patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos. 
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Por seu turno, a LRF reservou os capítulos IV e V às 

transferências voluntárias e à destinação de recursos públicos para o 

setor privado, com destaque, dentre as exigências para transferência de 

recursos, no art. 25,§ 1º, IV, a obrigatoriedade de comprovação, por parte 

do beneficiário, de estar em dia quanto ao pagamento de tributos, 

empréstimos e financiamentos devidos ao transferidor, bem como quanto 

à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos. 

Conforme relatório CAMGE/2011, o Gráfico à fl. 2.284 

demonstra o total de despesas realizadas a título de subvenções sociais e 

auxílios nos últimos cinco exercícios, permitindo observar, nas colunas 

Subvenções, a evolução das despesas nessa conta, mantendo a 

tendência dos exercícios anteriores, cujos valores, em 2011, totalizaram 

R$551,01 mlhões. Quanto aos auxílios, os valores repassados no 

exercício anterior apresentaram alta acentuada, tendência revertida em 

2011, com um decréscimo em comparação com 2010, tendo em vista que 

os seus valores passaram de R$1,646 bilhão e m2010 para R$ 1,165 

bilhão em 2011. 

A Tabela nº 319, fl. 2.285 traz a despesa realizada pelo 

Governo do Estado em subvenções sociais e auxílios nos últimos cinco 

exercícios, verificando-se que, quanto às primeiras, a variação em relação 

ao total da despesa orçamentária aumentou em valores e em pontos 

percentuais (p.p.), passando de 21,53% para 32,10% em 2011. Ao 

reverso, os gastos com os auxílios passaram de 78,47% em 2010 para 

67,90% em 2011, vindo a demonstrar, no exercício em análise, que a 

aplicação de recursos referentes aos repasses diminuiu de 4,56% da 

Despesa Total do Estado para 3,14%. 

Quanto aos repasses dos recursos orçamentários para 

subvenções sociais e auxílios por modalidade de aplicação e unidades 
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orçamentárias em 2011, tem-se a Tabela nº 320, à fl. 2.285 do Relatório 

CAMGE/2011, a demonstrar que, do total de recursos repassados – R$ 

1,716 bilhão -, o maior volume foi transferido pela SEE – R$ 574,552 

milhões (33,47%) -, FES – R$ 508,782 milhões (29,64%) -, e pela 

FAPEMIG – R$ 232,474 milhões (13,66%), sendo que as demais 

unidades transferiram cerca de 23% do total repassado. 

No que se referem aos auxílios, da soma das despesas 

executadas, os maiores repasses estão apropriados no FES e na SEE, o 

mesmo ocorrendo quanto às subvenções sociais. 

Levando em consideração os grupos de credores, o maior 

volume de repasses de subvenções sociais e auxílios foi para os 

Fornecedores/Prestadores de Serviços, somando R$ 618,945 milhões, o 

que representa 36% para as Caixas Escolares, no montante repassado 

de R$ 491,564 milhões (28,6%), e para as Prefeituras Municipais do 

Estado de Minas Gerais, no valor de R$ 443,223 milhões, 

correspondendo ao percentual de 25,8% do total repassado. 

A Tabela nº 321, fl. 2.287, apresenta as instituições 

beneficiadas com o maior aporte de repasses a título de subvenções 

sociais, com destaque para o volume repassado para a FUNDEP, 

representando 19,57% do total das subvenções sociais, seguida da 

Fundação Renato Azeredo, que recebeu 1,61%. 

No que tange aos auxílios, a demonstração dos maiores 

repasses por entidade encontra-se na Tabela nº 322, fl. 2.288, 

sobressaindo-se os repasses para a Prefeitura de Belo Horizonte, 

equivalentes a 5,6%, para a COPANOR, representando 5,4%, para a 

FAPEMIG, 4,8%, e para a Fundação Arthur Bernardes, no percentual de 

4,4% do total dos auxílios. 



 
            TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2011 337 

 

1.2 T

C

E

M

G 

   

FLS. ------

_____

_____

_____

_ 

     _____ 

 

 

A discriminação do saldo de 2011 por Unidade Orçamentária é 

apresentada na Tabela nº 323, fl. 2.289, de onde se verifica que as 

unidades orçamentárias com maior representatividade foram o FES, 

SETOP e a SEDESE, com 41,90%, 36,38% e 5,51%, respectivamente e, 

quanto à composição desse saldo por ano/origem de registro, o relatório 

CAMGE/2011, ressalta a existência de valores a partir do exercício de 

1993, evidenciados na Tabela nº 324, à fl. 2.289, cujos dados 

demonstram que as maiores parcelas se referem aos anos posteriores a 

2006 e 63,7% do saldo total concentram-se em 2009, 2010 e 2011. 

Sobre este tema – permanência de saldos antigos -, à fl. 2.290, 

a CAMGE/2011 registra que, não obstante as justificativas apresentadas 

pelo Estado nos exercícios anteriores, quanto aos levantamentos e 

questionamentos feitos junto aos órgãos e entidades envolvidas com os 

repasses e prestações de contas, é necessário reiterar a intensificação na 

conciliação das pendências ainda existentes. 

Os dados constantes da Tabela nº 325, às fl. 2.290 do relatório 

CAMGE/2011, demonstram que o percentual referente à parcela 

pendente de baixa relativa ao orçamento de 2011 foi inferior ao de 2010, 

confirmando maior eficiência da Administração Pública estadual, quanto 

às conciliações relativas aos repasses de recursos e prestações de 

contas dos convenentes e conveniados. 

O relatório CAMGE/2011, fl. 2.290, anota que, de acordo com 

os princípios da Nova Gestão Pública, orientada para resultados, no 

tópico Subvenções Sociais e Auxílios por Áreas de Resultados, foram 

abordados os gastos realizados com aferição do volume dos recursos 

despendidos pelo Estado sob esse título, destacando-se realizações de 

despesas nas áreas de resultados demonstradas na Tabela nº 326 e no 

Gráfico ambos, à fl. 2.291, restando constatado, segundo os dados 
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constantes da Tabela nº 327, à fl. 2.293, que, das áreas de resultados, a 

da “Educação de Qualidade” despendeu maior volume de recursos 

provenientes das subvenções sociais e auxílios, seguida da área “Vida 

Saudável”. 

Em avaliação da regularidade dos Convênios celebrados com 

Entidades Privadas sem Fins Lucrativos, colhe-se do relatório 

CAMGE/2011, fl. 2.294, a anotação no sentido de que, à vista do 

Relatório de Auditoria de 2010, pode-se verificar que, dentre as ações 

estratégicas desenvolvidas pela CGE durante o exercício, que a 

DCAEPE/SCAO realizou auditoria na SEDESE, na SEMAD e no IEF, com 

a finalidade de avaliar a regularidade dos repasses de recursos de 

convênios para as entidades privadas sem fins lucrativos que tiveram 

despesas liquidadas no período de 1/1/07 a 31/12/09, correspondentes a 

contribuições, auxílios e subvenções sociais, cujos relatórios e resultados 

foram encaminhados a este Tribunal de Contas. 

6.3.14.5 Considerações Finais 

Em conclusão, sob o tópico Subvenções Sociais e Auxílios, 

valho-me das informações constantes do relatório CAMGE/2011, fl. 2.296, 

para registrar que o valor das despesas, apuradas no total de R$ 1,716 

bilhão, foi inferior em 18,2% ao de 2010, e corresponde a 3,14% do total 

da despesa orçamentária de 2011, fixada em R$ 54,694 bilhões. 

Os auxílios alcançaram a cifra de R$ 1,165 bilhão, enquanto 

que as subvenções sociais, R$ 551,015 milhões, tendo o FES 

concentrado a maior parcela concedida de auxílios, R$ 347,483 milhões, 

incluindo as transferências a Municípios e a instituições privadas. A 

Secretaria de Educação ficou com a maior parcela de subvenções sociais, 

R$ 320,322 milhões. 
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Em relação à conta de compensação 1.9.9.01.11.00 – 

Responsáveis por Subvenções Sociais e Auxílios, que registra a 

movimentação de inscrições e baixas pela transferência e prestação de 

contas dos recursos aplicados, verifica-se que o saldo de 2011 superou 

em 20,12% o de 2010, passando de R$ 3,179 bilhões para R$ 3,819 

bilhões. No entanto, o percentual referente à parcela pendente de baixa 

relativa ao orçamento de 2011, reduziu de 44,11% para 35,56%. Contudo, 

não obstante a constatação da diminuição do saldo pendente de baixa 

contábil em 2011, é de se enfatizar que a questão não foi totalmente 

superada. Recomenda-se a realização de levantamento dos processos 

ainda não apreciados por este Tribunal, que versem sobre verba 

repassada a título de subvenções e auxílios, de modo a viabilizar um 

exame consistente desses valores. 

Acerca da permanência de saldos antigos, sobreleva destacar 

a atuação da CGE que, no exercício de 2011, concluiu os relatórios 

referentes às auditorias na SEDESE e no IEF, visando avaliar a 

regularidade do repasse de recursos de convênios para as entidades 

privadas sem fins lucrativos. Esses relatórios foram entregues aos 

titulares dos órgãos e os procedimentos somente foram concluídos no 

decorrer do exercício de 2011, com os resultados encaminhados ao este 

Tribunal de Contas, onde se verificou o atendimento parcial às 

recomendações propostas pela CGE. 

No que se refere às áreas de resultados, ressalta-se o 

montante de recursos públicos aplicados na “Educação de Qualidade”, 

tendo, no cômputo geral, os programas com maior aporte de recursos 

advindos das subvenções sociais e auxílios, quais sejam: 234 – 

Alimentação Escolar (26,62%), 706 – Atenção à Saúde (24,53%) e 235 – 

Melhoria do Ensino Fundamental (18,26%). 
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6.4 Restos a Pagar 

Segundo o relatório da CAMGE/2011, fl. 2.297, a Contabilidade 

do Estado registra os Restos a Pagar na rubrica “Obrigações Liquidadas a 

Pagar”, junto com as demais obrigações e, na rubrica “Obrigações a 

Liquidar de Exercícios Anteriores”, os “Não Processados”.  

Ressaltou-se que a forma de escrituração dos Restos a Pagar 

Processados na Conta de “Obrigações Liquidadas a Pagar” prejudica a 

transparência da informação contábil e a sua análise. Asseverou-se que 

há de serem guardadas as alterações que virão das normas contábeis 

internacionais e resultarão em uma reformulação geral do Plano de 

Contas obrigatório para todos os entes públicos, com as adequações 

cabíveis à realidade brasileira. 

Informa a CAMGE/2011, ainda, que o Balancete Consolidado 

do Estado de Minas Gerais demonstrou uma Dívida de Restos a Pagar no 

total de R$ 4.159 bilhões. Observa-se, assim, que o montante dos Restos 

a Pagar representou 88,75% do Passivo Circulante, sendo R$ 2,539 

bilhões referentes aos processados, e R$ 1,620 bilhão, ao não 

processados. 

Em relação ao total do Passivo Circulante, salienta-se que os 

maiores percentuais registrados no montante dos RPP ocorreram nos 

Poderes Executivo (55,87%) e Judiciário (37,01%), ao passo que, em 

relação ao montante do RPNP, os maiores volumes ocorreram no Poder 

Legislativo (82,04%) e Ministério Público (72,84%), conforme o Relatório 

da CAMGE/2011, fl. 2.298 e Tabela 328. Ressalta-se que conforme 

análise lançada no referido relatório, fl. 2.299, do total de Restos a Pagar 

do Estado 11,86% são referentes a registros de 1997 a 2010 e 88,14%, 

de 2011.  
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Analisando-se individualmente, o Poder Executivo é detentor 

de R$ 3,965 bilhões, representando 95,34 do saldo total de Restos a 

Pagar do Estado. Constata-se, ainda, que R$ 3,479 bilhões, equivalente a 

87,75%, referem-se ao Exercício de 2011, isto é, Despesa Orçamentária. 

Ressalta a CAMGE/2011 em seu relatório, fls. 2.299 e 2.300 

que permanece a situação descrita em relatórios anteriores, pois há 

valores compondo o saldo de Restos a Pagar, no caso específico de 

RPP, desde 1997 e RPNP desde 2007. Esta situação é contrária aos 

conceitos legais sobre Dívida Flutuante, na qual estão inclusos os Restos 

a Pagar que deve ser composta por compromissos de curto prazo, 

inferiores a 12 meses. Esta ocorrência foi objeto de recomendação por 

parte do Conselheiro Relator das Contas do Exercício de 2010, inclusive a 

Controladoria Geral do Estado, por meio do Relatório de Controle Interno 

n. 1520.1515.12, no Item 3.1.2.1.1.1, descreveu que obteve êxito, 

desenvolvido junto a vários órgãos, com relação à verificação da 

regularidade dos saldos de restos a pagar. No entanto, a situação não foi 

completamente sanada. 

Verificou-se, ainda, que o Poder Judiciário apresentou Restos a 

Pagar Processados inscritos desde 2009, o Ministério Público com 

registros em RPP e RPNP desde 2009 e, ainda, o Legislativo 

apresentando saldo de R$ 2,675 milhões, relativamente ao exercício de 

2010. Conclui-se, assim, que todos os Poderes devem adequar seus 

registros em Restos a Pagar. 

Comparativamente ao exercício de 2010, o saldo dos RPP 

apresentou um acréscimo de 37,14% e os RPNP aumentaram 14,30%, 

elevando, com isto, o saldo total de Restos a Pagar em 27,24%. 

Registrou-se em 2011 que o volume de empenhos foi maior em 

18,77% em relação ao exercício de 2010 enquanto o montante inscrito a 
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pagar cresceu 21,92% e o total pago dos RP decresceu 17,46%, sendo 

este último equivalente a 70,04% do montante inscrito em 2011. 

Em 2011, as inscrições de despesas orçamentárias em Restos 

a Pagar cresceram 21,92% enquanto os pagamentos de despesa 

extraorçamentárias (RP inscritos) no exercício apresentou decréscimo de 

17,46%, conforme se visualiza nos gráficos apresentados à fl. 2.302 do 

relatório da CAMGE/2011. 

A conta contábil de Obrigações Liquidadas a Pagar – OLP, 

representativa dos Restos a Pagar Processados, foi detalhada nos 

balancetes, por Grupo de Natureza de Despesa, conforme exigência do 

inciso V do art. 50 da LRF. No entanto, a conta de Obrigações a Liquidar 

de Exercícios Anteriores, demonstrativa dos Restos a Pagar Não 

Processados, continua não evidenciando tal detalhamento, em desacordo 

com as recomendações feitas em outros exercícios por esta Corte de 

Contas, conforme o relatório da CAMGE/2011, fl. 2.303, que alerta, 

inclusive, para que se aguardem as alterações advindas das Normas 

Internacionais de Contabilidade, que culminarão com a implantação de 

um novo plano de contas único. 

Conforme é demonstrado pela Tabela 332, fl. 2.303, que 

contem o detalhamento das contas contábeis de restos a pagar por 

Poder, verifica-se, que no que se refere às Obrigações Liquidadas a 

Pagar – OLP, relativas aos Restos a Pagar Processados, a rubrica mais 

representativa é a de “Pessoal e Encargos Sociais”, com R$ 1.872 bilhão, 

representando 73,72% do total de RPP, sendo que desse total, R$ 1,789 

bilhão pertence ao Poder Executivo, ou seja, 95,58% da rubrica.  

O saldo da conta de “Despesas Correntes – Pessoal e 

Encargos Sociais – 3.3.1.00.00.00, apresentou em dezembro de 2011, R$ 

23,582 bilhões de despesas realizadas a esse título, concluindo que 
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7,94% foram inscritos em Restos a Pagar Processados, não estando 

consideradas, nesse montante, as empresas estatais dependentes.  

6.4.1 Demonstrativo de Restos a Pagar – RREO 

Nos termos do art. 52, caput e 53, V, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, a movimentação dos Restos a Pagar, por Poder 

e Órgão, deve ser demonstrada bimestralmente e deve integrar o 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.  

Segundo o relatório da CAMGE/2011, fl. 2.304, as publicações 

dos RREOs relativamente a cada bimestre do exercício de 2011 foram 

verificadas no prazo. 

Constatou-se, no entanto, que foi inserida coluna não existente 

no demonstrativo padronizado pela STN, para a evidenciação de valores 

liquidados e pendentes de pagamento, que tem o seu correspondente no 

demonstrativo de restos a pagar processados, conforme o relatório da 

CAMGE/2011, fl. 2.304. 

Ocorre que o procedimento de se liquidar despesa inscrita em 

RPNP e não efetuar o pagamento simultaneamente não é adequado 

tecnicamente, pois os restos a pagar não processados devem ser 

liquidados e pagos no exercício seguinte ao de sua inscrição, uma vez 

que constitui Dívida Flutuante, razão porque o demonstrativo da STN não 

contem a citada coluna inserida. 

Registrou-se, também, fl. 2.305, que do total de valores 

inscritos em Restos a Pagar não Processados anteriormente de R$ 1,417 

bilhão, foram cancelados R$ 188,399 milhões, pagos R$ 1,071 bilhão e 

liquidados (contudo pendentes de pagamento) R$ 117,509 milhões. 
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A Tabela 334, fl. 2.305, demonstra que ao final do Exercício de 

2011, o saldo a pagar de Restos a Pagar não Processados de Exercícios 

Anteriores teve uma redução considerável, passando de R$ 1,417 bilhão 

a R$ 39,742 milhões, representando uma redução de 97,20%, 

aproximando-se do comando da Lei n. 4.320/64, isto é, não serem 

mantidos registros em Restos a Pagar por período superior a um ano. 

As funções em que mais se registraram a inscrição de Restos a 

Pagar não Processados foram Organização Agrária (39,09%), Urbanismo 

(12,12%), Transporte (11,66%) e Cultura (10,10%). 

Com relação à inscrição dos Restos a Pagar Processados, 

constatou, segundo o relatório da CAMGE/2011, fl. 2.306, que o Poder 

Executivo detém 96,64% do saldo dos RPP. Foram cancelados R$ 19,627 

milhões, equivalente a 1,16% do saldo anteriormente inscrito, e pago R$ 

1,338 bilhão, representando 79,06% desse mesmo saldo. Portanto, resta 

pagar o correspondente a 19,78% das liquidações anteriores que, 

somadas aos Restos a Pagar não Processados – RPNP, liquidados no 

exercício e às inscrições de despesas orçamentárias, apura-se uma 

dívida de R$ 2,454 bilhões, superior, portanto, à dívida registrada no 

exercício de 2010. 

Concluiu a CAMGE/2011 em seu relatório, fl. 2.306, que todos 

os demais Poderes apresentam saldo de Restos a Pagar Processados, 

fato que necessita de adequação às determinação da Lei 4.320/64. 

6.4.2 Disponibilidade de Caixa e Demonstrativo de Restos 

a Pagar do RGF 

Conforme o relatório da CAMGE/2011, os Anexos V e VI do 

Relatório de Gestão Fiscal foram elaborados e publicados no DOE e nos 

diários eletrônicos dos entes, em 28/1/12 e compôs o Relatório de Gestão 
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Fiscal da Administração Pública Estadual, em 15/2/2012, foram 

publicados os consolidados do Relatório de Gestão Fiscal do Estado, 

referente ao 3º quadrimestre de 2011. 

A Tabela 337, fl. 2.307, demonstra que, à exceção do Poder 

Executivo, os demais Poderes e o Ministério Público apresentaram 

disponibilidade de caixa para efetuar inscrições em Restos a Pagar Não 

Processados. 

Ressalta-se, portanto, que o Poder Executivo, no exercício de 

2011, não observou a LRF no tocante às inscrições em Restos a Pagar 

não Processados, cujo limite é a disponibilidade financeira de caixa. 

Conforme demonstrado na citada Tabela 337, o Poder Executivo 

apresentou suficiência financeira antes das inscrições em Restos a Pagar 

não Processados no montante de R$ 785,932 milhões. No entanto, ao 

inscrever R$ 1,361 bilhão em Restos a Pagar não Processados, registrou-

se uma insuficiência de R$ 575,073 milhões, o que equivale dizer que 

esse total foi inscrito sem a devida disponibilidade financeira de caixa, em 

desacordo com o art. 55, inciso III, alínea b, 3 e 4 da LRF. 

Conforme a conclusão da CAMGE/2011, fl. 2.308, o Estado de 

Minas Gerais vem mantendo registros em restos a pagar desde o 

exercício de 1997, para os restos processados e, desde 2007, para os 

não processados. Tal procedimento é contrário com as normas de Direito 

Financeiro e, por isso, deverão ser adotadas medidas para regularizar 

esta situação. Recomendações neste sentido foram feitas quando da 

apreciação das Contas de Governo relativas ao exercício de 2010 e, 

apesar dos trabalhos desenvolvidos, conforme o Relatório Interno n. 

1520.5115.12, no item 3.1.2.1.1.1, elaborado pela Controladoria Geral do 

Estado, esta situação ainda não foi totalmente resolvida. 
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7. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO 

A previdência social constitui um conjunto integrado de ações 

do poder público destinado a assegurar proteção ao segurado e seus 

dependentes legais, por meio do benefício da inatividade remunerada e 

da cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada, 

consoante previsto no inciso I do art. 201 da Constituição Federal. Além 

disso, ela confere proteção contra outros riscos sociais, a exemplo de 

desemprego involuntário. 

No Brasil, o sistema de previdência social ramifica-se em 

Regime Geral de Previdência Social (RGPS) destinado aos trabalhadores 

contratados sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, e o 

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para atender aos 

servidores públicos ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios. 

O RPPS possui caráter contributivo e é regido pelo princípio do 

equilíbrio financeiro e atuarial, se direciona, exclusivamente, aos 

servidores titulares de cargo efetivo, conforme previsto no art. 40 da 

Constituição da República com redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 41, de 31/12/2003. 

Assim, cada entidade federativa institui e organiza seu próprio 

RPPS, aos quais são obrigatoriamente filiados seus respectivos 

servidores titulares de cargo efetivo. 

Feitas essas considerações introdutórias, da leitura do relatório 

da CAMGE/2011, à fl. 2310, depreende-se que as despesas e receitas de 

financiamentos alusivas à previdência tiveram suas ações detalhadas no 

Orçamento Fiscal, pois o Estado não elaborou o Orçamento da 

Seguridade Social, peça integrante dos orçamentos previstos no § 5°, 
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inciso III, do art. 165 e no § 1° do art. 195 da Constituição da República, o 

que consiste em grave violação à Lei Maior.  

7.1 Regime Próprio de Previdência Social do Servidor 

Público – RPPS 

A Lei Federal nº 9.717/98 dispõe sobre as regras gerais para a 

organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência dos 

servidores públicos ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios. 

Dentre as regras gerais estabelecidas, destaca-se que os 

recursos dos RPPS somente poderão ser utilizados para pagamento de 

benefícios previdenciários, com cobertura exclusiva a titulares de cargos 

efetivos e a militares, ficando vedada a concessão de benefícios distintos 

dos previstos no regime geral de previdência social. 

O RPPS, no âmbito do Estado, foi instituído pela Lei 

Complementar nº 64/2002, regulamentada através do Decreto n° 

42.758/2002, e alterada pelas leis complementares n°s 69, 70, 77, 79, 

100, 110 e a recente LC 121, de 29/12/11. Os recursos provenientes da 

contribuição dos segurados ativos e inativos e pensionistas, da 

contribuição patronal e da compensação financeira prevista no §9º do art. 

201 da Constituição Federal são destinados ao FUNDO FINANCEIRO DE 

PREVIDÊNCIA – FUNFIP, operacionalizado em regime de repartição 

simples e ao FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS – FUNPEMG, que se constitui em fundo de capitalização. 

Como parte da estratégia de transição do regime de repartição 

simples para o regime capitalizado, a legislação determinou a 

transferência gradual das contribuições patronal e dos servidores 

segurados ao FUNPEMG. 
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O FUNPEMG é formado pela contribuição do Estado e de seus 

servidores efetivos que ingressaram no Estado a partir de 1°/1/02 e os 

inativos e pensionistas cujos benefícios ocorram após 31/12/12. Sua 

finalidade é formar, progressivamente, reserva financeira necessária para 

o pagamento de benefícios previdenciários dos servidores e seus 

dependentes.  

Por sua vez, o FUNFIP é fundo de natureza contábil, sem 

personalidade jurídica que substituiu a conta financeira de previdência – 

CONFIP, nos termos do § 1º da Lei complementar n. 77/2004. Foi criado 

para custear através de recursos do tesouro do Estado os benefícios 

previdenciários cujos fatos geradores ocorram até 31 de dezembro de 

2012. 

Dentre as diversas alterações da Lei Complementar n.64/02, 

destaca-se a Lei Complementar n. 100/07 que instituiu a Unidade de 

Gestão Previdenciária Integrada – UGEPREVI, unidade programática 

para escrituração dos recursos do FUNPEMG e do FUNFIP. Houve ainda 

a promulgação da LC 110/09 que, dentre outras alterações, postergou o 

prazo inicial para o pagamento de benefícios previdenciários pelo 

FUNPEMG para 1/1/13.  

A criação da UGEPREVI teve o propósito de dar cumprimento 

ao § 20 do art. 40 da CR/88, o qual veda a existência de mais de um 

regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargo 

efetivo, e de mais uma unidade gestora do respectivo regime em cada 

ente estatal. Assim, a UGEPREVI concretiza o objetivo maior da 

Constituição Federal e da Lei 9.717/98 de garantir unicidade e 

padronização das normas e procedimentos adotados para concessão de 

benefícios previdenciários. 
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A contribuição previdenciária vertida mensalmente aos 

referidos fundos é na ordem de 11% para os servidores ativos, inativos e 

pensionistas, incidentes sobre a remuneração de contribuição, sobre os 

proventos e sobre o valor das pensões que ultrapassam o teto 

remuneratório estabelecido pelo RGPS. Com relação à contribuição 

patronal, a alíquota é de 11% sobre a remuneração de contribuição do 

servidor ativo ingresso no serviço público estadual até 31/12/01, e de 22% 

sobre a remuneração de contribuição ou provento do servidor ativo e 

aposentado, ingressos após 31/12/01, e aos pensionistas. A partir de 

1°/1/13, a alíquota será de 19%, conforme alteração introduzida pela Lei 

Complementar nº 121, de 29/12/11. 

7.1.1 Fundo De Previdência do Estado De Minas Gerais – 

FUNPEMG 

As fontes de receita do FUNPEMG estão elencadas no art. 56 

da Lei Complementar 64/2002, e de acordo com os dados do relatório 

CAMGE/2011, à fl. 2313, foram arrecadadas as relativas à contribuição 

patronal e do servidor, as de saldo positivo oriundo da compensação 

financeira entre o Regime Geral e o Regime Próprio de Previdência Social 

e a receita patrimonial decorrente das aplicações financeiras. 

O FUNPEMG iniciou sua capitalização financeira em 2002. 

Conforme informações extraídas do relatório CAMGE/2011, à fl. 2314, a 

sua evolução patrimonial passou de R$ 7,947 milhões, em valores 

nominais, em 2002, para um Ativo Disponível de R$ 2,020 bilhões 

registrados em 31/12/11. Também revela que o total do Ativo Circulante 

demonstrado no Balanço Patrimonial em 31/12/11, no valor de R$ 2,020 

bilhões, apresentou crescimento de 38,76% em relação ao exercício 

anterior, cujo saldo foi de R$ 1,455 bilhão. 
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De acordo com o relatório da CAMGE/2011, à fl. 2315, as 

receitas arrecadadas em 2011 totalizaram R$ 571,297 milhões, 

provenientes de contribuições patronais (R$ 173,792 milhões), do servidor 

(R$ 86,848 milhões), da compensação financeira entre o RGPS e o RPPS 

(R$ 46,838 milhões) e receita patrimonial (R$ 288,159 milhões), sendo 

que dessa última foi deduzido o valor de R$ 24,341 milhões a título de 

perda em aplicações financeiras. 

Ainda com base nos dados do relatório da CAMGE/2011, à fl. 

2315, o Ativo Disponível do FUNPEMG está aplicado em Títulos de 

Responsabilidade do Tesouro (R$ 1,470 bilhão); Fundos em Cotas de 

Investimentos (R$ 265,754 milhões); Operações Compromissadas (R$ 

186,876 milhões) e Aplicações em Segmento de Renda Variável (R$ 

97,215 milhões). 

Registre-se, outrossim, consoante informação lançada no 

relatório da CAMGE/2011, às fl. 2325, que esse fundo acobertava 64.212 

servidores ativos, sendo 41.719 mulheres e 22.493 homens, ao final do 

exercício de 2011. 

7.1.2 Fundo Financeiro de Previdência – FUNFIP 

Nos termos da Lei Complementar 110/2009 são segurados do 

FUNFIP os servidores estaduais admitidos até 31/12/01, os aposentados 

e pensionistas cujo fato gerador do benefício tenha ocorrido até 31/12/01, 

e os segurados cujo provimento tenha acontecido após 31/12/01, quando 

o benefício for concedido até 31/12/12. 

A Tabela 339, à fl. 2316, na qual foram sintetizadas as receitas 

e despesas realizadas pelo FUNFIP, revela que a receita própria a título 

de contribuições previdenciárias (de segurados e patronais) de R$ 1,679 

bilhão foi insuficiente para acobertar a despesa com Pessoal e Encargos 
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Sociais da ordem de R$ 5,535 bilhões, o que resultou num déficit de R$ 

3,856 bilhões. 

Ainda de acordo com os apontamentos da CAMGE/2011, à fls. 

2316 e 2317, o Estado realizou aportes periódicos para amortização do 

déficit atuarial do FUNFIP no valor total de R$ 3,872 bilhões. Entretanto, 

tais recursos não podem ser imediatamente utilizados para o pagamento 

de benefícios previdenciários, pois, destinam-se, exclusivamente, a 

cobertura do déficit atuarial e a acumulação de recursos para pagamento 

dos compromissos definidos no plano de benefícios do RPPS, conforme 

dispõe a Lei 9.717/98. 

Há de se registrar, outrossim, que esse fundo, ao final de 2011, 

acolhia 177.285 servidores ativos, 186.676 inativos e 38.291 pensionistas, 

nos termos do relatório da CAMGE/2011, à fls. 2327, que também aponta 

o valor dos benefícios futuros igual a R$ 9,432 bilhões, sendo que as 

receitas para o financiamento desses compromissos alcançam R$ 1,565 

bilhão. Frise-se que a diferença no valor de R$ 7,866 bilhões, o 

equivalente a 83,4% das despesas é de responsabilidade do ente público, 

pois o regime do FUNFIP é baseado na repartição simples, acrescido de 

aportes orçamentários. 

7.1.3 Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF 

As questões relativas aos demonstrativos financeiros e 

orçamentários específicos das receitas e despesas previdenciárias e ao 

equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS dos servidores públicos foram 

previstas na LRF (artigos 4º, § 2º, IV, “a”, 50, IV e 53, II, § 1º, II) e 

regulamentadas através das Portarias STN 633/06 e 577/08.  

Assim, o anexo de metas fiscais da LDO deve trazer a 

avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS, ao passo que o 
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relatório resumido da execução orçamentária será acompanhado do 

demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias e do 

demonstrativo das projeções atuariais. 

Por determinação da LRF o demonstrativo da Projeção Atuarial 

do RPPS dos servidores públicos estaduais de Minas Gerais referente ao 

período de 2010 a 2084, integra o RREO do último bimestre de 2011 – 

Anexo XIII e foi publicado no DOE em 28/1/11, conforme consta no 

relatório CAMGE/2011 à fl. 2322. 

7.1.4 Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS 

À fl. 2319, foi apresentada, no Relatório da CAMGE/2011, a 

Tabela 340, elaborada através de dados extraídos do SIAFI, 

compatibilizadas com as informações constantes no Anexo V, do RREO, 

referente ao sexto bimestre de 2011. Foram detalhadas as receitas e 

despesas previdenciárias, especificadas por unidade orçamentária e fonte 

de recursos para o regime próprio de previdência do servidor, o resultado 

previdenciário e o resultado após o aporte.  

Da análise dessa Tabela, verificou-se que o total da receita 

previdenciária de R$ 3,121 bilhões foi suficiente para lastrear apenas 

31,39% da despesa previdenciária de R$ 9,941 bilhões, incluindo aquelas 

inscritas em Restos a Pagar não Processados, o que provocou um déficit 

previdenciário de R$ 6,820 bilhões.  

Conforme se depreende da Tabela 340, à fl. 2319, as 

contribuições de segurados correspondem a R$ 1,275 bilhão e patronal a 

R$ 1,429 bilhão, o que totaliza R$ 2,705 bilhões (86,68%) e as demais 

receitas somam R$ 415,819 milhões, o que corresponde a 13,32% do 

montante arrecadado no exercício. 
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Em relação ao exercício anterior, cuja arrecadação foi de R$ 

2,669 bilhões, o relatório da CAMGE/2011 destaca que no exercício de 

2011 a receita previdenciária atingiu o valor de R$ 3,121 bilhões, 

correspondente a um aumento de 16,93%.  

Com relação à despesa realizada de R$ 9,941 bilhões, esta se 

concentrou no pagamento dos benefícios de aposentadorias, pensões e 

reformas em R$ 9,218 bilhões, no percentual de 92,73%, enquanto o 

restante R$ 722,530 milhões (7,27%) foi destinado ao custeio dos demais 

benefícios previdenciários e despesas administrativas. Comparativamente 

ao exercício de 2010, o Relatório demonstra que a despesa foi de R$ 

8,782 bilhões, registrando aumento nominal no valor de R$ 1,158 bilhão, 

correspondente a 13,18% daquele valor. 

Conforme dados apresentados no relatório, do confronto entre 

a receita e a despesa, denota-se o resultado deficitário de R$ 6,820 

bilhões sendo que o total dos aportes financeiros ao RPPS realizados 

pelo Tesouro Estadual foi de R$ 3,431 bilhões, permanecendo, todavia, 

situação negativa de R$ 3,389 bilhões. Paralelamente ao exercício 

anterior, que também apresentou déficit de R$ 461,434 milhões, 

observou-se um agravamento da situação deficitária do RPPS, pois nesse 

exercício, tal valor evoluiu para R$ 3,389 bilhões, mesmo com o aporte de 

recursos do Tesouro estadual de R$ 3,431 bilhões para a cobertura de 

insuficiências financeiras. 

Nesse contexto, é patente a dependência do RPPS dos 

aportes de recursos financeiros do Estado para arcar com os benefícios 

pagos aos segurados do plano. 
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7.1.5 Bens e Direitos do RPPS 

Com relação aos bens e direitos do RPPS, o relatório da 

CAMGE/2011 apresenta a Tabela 341, à fl. 2320, registrando os saldos 

correspondentes aos investimentos, contas em movimento e outros bens 

e direitos do exercício de 2011, comparativamente ao mês de dezembro 

de 2010, conforme disposto abaixo: 

Bens e Direitos do RPPS                                            Em R$ 

Bens e direitos do 

RPPS 

Novembro/2011 Dezembro/2011 Dezembro/2010 

Caixa _ _ _ 

 

Bancos – Conta em 

movimento 

424.652.894,99 685.723.310,21 189.784.572,06 

Investimentos 

 

2.311.009.588,04 2.462.009.145,03 1.810.551.301,85 

Outros bens e 

direitos 

66.871.355,74 

 

33.904.226,40 21.789.156,74 

Total 2.769.533.838,77 

 

3.181.636.681,64 2.022.125.030,65 

Quadro: Bens e Direitos do RPPS. 

Fonte: Tabela 341 – Relatório CAMGE, fls. 2320 – RREO. 

7.1.5.1 Análise da Situação Financeira e Atuarial Do RPPS 

Conforme já mencionado no tópico 7.1.3, o demonstrativo da 

Projeção Atuarial do RPPS, referente ao período de 2010 a 2084, integra 

o RREO do sexto bimestre de 2011 e foi devidamente publicado no Diário 

Oficial do Estado. 

A avaliação atuarial é um estudo técnico que leva em 

consideração, dentre outros, os fatores: a) o levantamento dos dados 

cadastrais de todos os servidores vinculados a um regime; b) as 

ferramentas estatísticas e cálculos financeiros; c) os recursos necessários 

à garantia dos benefícios oferecidos pelo plano; d) o histórico e evolução 
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da entidade como um todo, de forma a apresentar estratégias que 

permitam a adaptação do regime a cenários imprevistos. Os parâmetros 

de cálculo para avaliação atuarial dos RPPS estão dispostos na Portaria 

MPS 403/08. 

Segundo o relatório da CAMGE/2011, à fl. 2322, o exame dos 

relatórios de Avaliação Atuarial do RPPS foi elaborado por empresa 

especializada e contém análise técnica de dados referentes aos institutos 

de previdência: IPSEMG (FUNFIP E FUMPEMG); IPSM e IPLEMG. A 

análise específica dos fundos geridos pelo IPSEMG está disposta nos 

tópicos 7.1.1 e 7.1.2. Já a análise da situação do IPSM e do IPLEMG está 

apresentada nos itens seguintes deste parecer. 

7.1.5.1.1  Previdência dos Servidores Militares do Estado 

de Minas Gerais – IPSM  

O IPSM, criado pela Lei Estadual nº 10.366/90, assegura plano 

previdenciário compulsoriamente ao militar da ativa, da reserva 

remunerada, ao reformado e ao servidor civil da Polícia Militar impedido 

de se inscrever como contribuinte do IPSEMG, bem como ao servidor civil 

no desempenho de funções do magistério nos estabelecimentos da 

Polícia Militar. 

O relatório da CAMGE/2011, à fl. 2328, aponta que, embora 

com destinos diferentes (8% para o IPSM e 3,5% para o IPSEMG) a 

contribuição total do servidor militar ativo equivale a 11,5%, superando a 

dos servidores ativos da União e tornando adequada a contribuição do 

Estado que, fixada em 20%, não ultrapassa o dobro da contribuição do 

servidor. 

Ainda de acordo com a CAMGE/2011, à fl. 2328, o relatório de 

avaliação atuarial de 2011 estabelece a segregação do custeio dos 
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planos e do total de contribuições, equivalentes a 28% da folha de 

remuneração (sendo 20% do Estado e 8% do participante), sendo que 

70,96% devem ser destinados à previdência e 29,04% à saúde.  

Também estão previstas em planificação contábil a segregação 

das receitas e despesas segundo os benefícios previdenciários e 

assistenciais.  

Por fim, conforme pontua o relatório da CAMGE/2011, à fl. 

2328, constam no demonstrativo da projeção atuarial as estimativas para 

as despesas previdenciárias no valor de R$ 640,067 milhões, e das 

receitas previdenciárias em R$ 660,420 milhões, o que demonstra 

superávit de R$ 20,353 milhões. 

7.1.5.1.2  Previdência do Legislativo do Estado de Minas 

Gerais – IPLEMG   

O IPLEMG, criado pela Lei Estadual 6.258/73, modificada pela 

Lei 13.163/99, tem como contribuintes obrigatórios os deputados durante 

os seus mandatos, os aposentados, pensionistas e outros beneficiários, e 

ainda como contribuinte facultativo o deputado estadual com pelo menos 

quatro anos de mandato à Assembleia Legislativa, que requerer sua 

inscrição no prazo de até noventa dias após o término de seu mandato.  

Portanto, o IPLEMG não faz parte do RPPS do Estado de 

Minas Gerais, pois não se destina a servidores efetivos, mas é custeado 

pelo ente público. 

De acordo com o relatório da CAMGE/2011, à fl. 2329, o 

IPLEMG aduziu apenas um “PARECER ATUARIAL que, em duas folhas, 

alega a insubordinação desse Instituto à Lei 9717/98, apresentado uma 

„Projeção Atuarial dos Compromissos já assumidos‟, pelos próximos 50 
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anos”. Por conseguinte, restou prejudicada qualquer manifestação sobre 

o plano. 

Diante da precariedade das informações atinentes às contas do 

IPLEMG, denota-se que o gestor previdenciário não observou requisitos 

de ordem contábil, atuarial, jurídica, e financeira, além de descumprir 

disposições contidas nos arts. 5° e 6° da Instrução Normativa n. 13/2011, 

sendo que neste último estão especificadas as peças essenciais às 

contas de governo.  

7.1.5.1.3 Projeção Atuarial do RPPS 

A Tabela 342, à fl. 2331, do relatório da CAMGE/2011, 

apresenta o demonstrativo da projeção atuarial, Anexo XIII, publicado no 

DOE, em 28/1/12, integrando o RREO do sexto bimestre do exercício de 

2011, conforme determina a LRF, art. 53, § 1°, II. O referido 

demonstrativo segue as normas presentes na Portaria STN 575/07. 

Os dados constantes na aludida Tabela foram reproduzidos no 

Gráfico 47, às fls. 2332, e de sua análise tem-se que o déficit aumenta 

progressivamente até o ano de 2038, a partir de quando começa a 

decrescer, até atingir um resultado superavitário em 2076.  

Nesse contexto, é importante destacar o crescente déficit 

previdenciário, sobretudo levando-se em consideração os resultados 

apresentados no Balanço Geral do Estado de 2010, quando ficou 

demonstrado naquela Projeção Atuarial que os dados consolidados do 

FUNPEMG, FUNFIP e IPSM alcançariam um resultado superavitário em 

2055.  

A situação retratada nessa análise da projeção atuarial tem 

forte impacto negativo nas despesas governamentais, além de 

comprometer os investimentos públicos. 
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Em matéria previdenciária, não se pode olvidar que o País 

caminha velozmente rumo a um perfil demográfico cada vez mais 

envelhecido, e a situação em Minas Gerais não é diferente. Para se ter 

uma ideia do crescimento significativo da população idosa e decréscimo 

no número de crianças, em consulta ao sítio do IBGE, vê-se que “o índice 

de envelhecimento aponta para mudanças na estrutura etária da 

população brasileira. Em 2008, para cada grupo de 100 crianças de 0 a 

14 anos existem 24,7 idosos de 65 anos ou mais. Em 2050, o quadro 

muda e para cada 100 crianças de 0 a 14 anos existirão 172,7 idosos. [...] 

Em 2000, para cada pessoa (1) com 65 anos ou mais de idade 

aproximadamente 12 estavam na faixa etária chamada de potencialmente 

ativa (15 a 64 anos). Já em 2050, para cada pessoa (1) com 65 anos ou 

mais de idade, pouco menos de 3 estarão na faixa etária potencialmente 

ativa”.  

7.1.5.1.4 Considerações Finais 

No que se refere à análise orçamentária e financeira, deve ser 

reiterada a deliberação deste Tribunal por ocasião das Contas do 

Governo no exercício financeiro de 2010 no sentido da necessidade de 

elaboração do orçamento da seguridade social, em consonância com o § 

5°, inciso III, do art. 165 e do § 1° do art. 195 da Constituição Federal; 

Não obstante o crescimento da receita previdenciária no 

exercício de 2011, foi apurado resultado deficitário nas contas do RPPS 

em R$ 6,820 bilhões, isso sem levar em consideração o aporte financeiro 

realizado pelo Tesouro Estadual no valor de R$ 3,431 bilhões, o que 

reduz o resultado previdenciário negativo para R$ 3,389 bilhões. 

Acrescente-se a esse aprofundamento da situação deficitária do RPPS, o 

fato de que a projeção atuarial sinaliza resultado superavitário somente 

em 2076. 
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Nesse contexto, é indispensável à adoção de medidas legais 

pertinentes com vistas à diminuição do déficit previdenciário e da 

dependência dos aportes de recursos financeiros do Estado para 

acobertar os benefícios pagos aos segurados. 

Em reiteração à recomendação constante em balanços 

anteriores, no que concerne ao IPSM, deve ser reforçado o 

monitoramento no sentido de segmentação do plano de custeio dos 

benefícios assistenciais e previdenciários, e que as avaliações atuariais 

sejam realizadas em separado, com a segregação entre os recursos 

destinados à saúde e à previdência, conforme disposto no art. 5° da Lei 

9.717/98 e do art. 14 da portaria MPS 403. 

É também necessário determinar ao IPLEMG que apresente a 

projeção atuarial do plano, para fins de consolidação dos dados 

projetados dos regimes próprios de previdência do Estado, conforme 

disposto no art. 53, § 1°, II, da LRF. 

8. ANÁLISES ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E 

PATRIMONIAL 

A CAMGE/2011 examinou os Balanços Orçamentário, 

Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, 

cujos níveis máximos de consolidação abrangem os órgãos e entidades 

constantes do Orçamento Fiscal, com o objetivo de verificar a fidedignidade 

de seus registros. 

Observou-se que as notas explicativas não destacaram 

alterações de padronização nesses demonstrativos, o que dificultou a 

compreensão do impacto de tais variações no patrimônio estadual, no que 

tange aos  impactos nas contas que foram alteradas, principalmente no 

tocante aos saldos das que tenham sofrido variação anual substancial 
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8.1 Balanço Orçamentário 

 A Lei nº 19.418/11 (LOA) estimou a receita e fixou a despesa 

em R$ 43,724 bilhões. O Balanço Orçamentário demonstrou uma receita 

orçamentária arrecadada de R$ 54,844 bilhões, superior em 17,18% à 

receita prevista inicial, e a despesa executada no total de R$ 54,694 

bilhões, 16,86% acima do valor fixado, conforme Relatório da 

CAMGE/2011, à fl. 2338. 

Conforme determinações da LRF, integra o RREO o Balanço 

Orçamentário Fiscal, que é publicado bimestralmente e demonstra a receita 

e a despesa do exercício de forma detalhada. 

A CAMGE/2011, às fls. 2.338 e 2.339, constatou que, assim 

como nas Contas de 2010, não foi destacada, no Balanço Orçamentário 

constante do Relatório Contábil da SEF, a Reserva do RPPS, no valor de 

R$ 381 milhões e, ainda, não foi evidenciada a informação da correta 

utilização desses recursos em notas explicativas. No entanto, destacou que 

no Balanço Orçamentário integrante do RREO, referente ao 6º bimestre de 

2011, foi evidenciada a Reserva do RPPS. 

A Tabela 344, elaborada pela CAMGE/2011, à fl. 2.340, 

apresenta o Balanço Orçamentário Fiscal Resumido do RREO, onde estão 

apresentadas, em destaque, as Receitas e Despesas Intraorçamentárias 

previstas, no valor de R$ 1,804 bilhão. A contribuição para a formação do 

FUNDEB, não evidenciada no Balanço Orçamentário Fiscal, foi 

demonstrada na Tabela 343, à fl. 2.339. 

O Balanço Orçamentário Fiscal apresentou um superávit de R$ 

151 milhões, apurado pela diferença entre receita arrecadada (R$ 54,844 

bilhões) e despesa realizada (R$ 54,694 bilhões). Houve elevação da 

receita total no percentual de 17,6% em comparação a 2010. 
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Dentre as receitas arrecadadas, destacam-se as Receitas 

Correntes, totalizadas em R$ 47,490 bilhões. Desse montante, o valor de 

R$ 35,020 bilhões refere-se às Receitas Tributárias. 

As Receitas de Capital, no valor de R$ 1,693 bilhão, 

representaram apenas 3,09% das receitas totais. As Receitas de 

Operações de Crédito diminuíram em comparação a 2010, sendo 

arrecadados R$ 304 milhões. 

Dentre as despesas realizadas, as Despesas Correntes, no 

montante de R$ 43,247 bilhões, representam 79,07% do total de despesas, 

enquanto as Despesas de Capital, no montante de R$5,624 bilhões, 

representaram 10,28%. 

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram realizadas 

nos montantes de R$ 5,661 bilhões e R$ 5,821 bilhões, respectivamente, e 

evidenciadas nas rubricas Contribuição Patronal e Outras Receitas 

Correntes. Houve uma evolução de 16,72% das Receitas 

Intraorçamentárias em relação a 2010. 

Por fim, o Balanço Orçamentário Fiscal evidenciou o superávit 

financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 566,786 milhões, que foi 

utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais em 

2011. 

Ressalta-se que a Lei nº 4.320/64, em seu art. 6º, consagra o 

princípio do orçamento bruto, ou seja, todas as receitas e despesas 

constarão da lei do orçamento pelos seus totais, vedados quaisquer 

deduções. Ao seu turno, a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/01 

estabelece que as receitas que compõem a base de cálculo do FUNDEB 

sejam informadas pelo valor bruto e o valor correspondente ao aporte seja 

informado como dedução da receita, de modo a se evitar dupla contagem. 
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Dessa forma, a não evidenciação da contribuição para a formação do 

FUNDEB e dos recursos recebidos a este título prejudicam a transparência 

da execução orçamentária. 

8.1.1 Resultado Orçamentário Fiscal 

O Resultado Orçamentário do Exercício foi representado pelo 

superávit de R$ 151 milhões, apurado comparando-se a receita 

arrecadada, de R$ 54,844 bilhões, com a despesa realizada, no valor de 

R$ 54,694 bilhões. Em relação ao superávit de 2010, no valor de 

R$566,779 milhões, houve um decréscimo de 73,38%. 

Houve, ainda, superávit de arrecadação de R$ 2,722 bilhões, ao 

se comparar a receita total arrecadada com a receita prevista atualizada. 

Os maiores valores arrecadados foram: Receita Tributária, R$ 31,745 

bilhões; Transferências Correntes, R$ 10,004 bilhões; Receitas de 

Contribuições, R$ 1,702 bilhão e Receita Patrimonial, R$ 1,678 bilhão. 

Em relação à despesa autorizada, no montante de R$ 52,060 

bilhões, e à despesa realizada, no montante de R$ 48,872 bilhões, 

excluindo-se os valores referentes à Reserva de Contingência, Reserva do 

RPPS e Despesa Intraorçamentária, houve economia orçamentária  de R$ 

3,187 bilhões. 

De acordo com a Tabela 345, à fl. 2.343 do relatório da 

CAMGE/2011, o Resultado Orçamentário de R$ 151 milhões compõe-se 

de: 

 Superávit Corrente de R$ 4,242 bilhões (Receita Corrente > 

Despesa Corrente); 

 Déficit de Capital de R$ 3,931 bilhões (Receita de Capital < 

Despesa de Capital); 
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 Déficit Intraorçamentário de R$ 160 milhões (Receita 

Intraorçamentária < Despesa Intraorçamentária). 

Na Tabela 346, à fl. 2.343, o Balanço Orçamentário Resumido 

foi demonstrado considerando a Administração Direta e a Administração 

Indireta, por natureza – Autarquias e Fundações, Fundos Estaduais e 

Empresas Estatais Dependentes – evidenciando, além das receitas e 

despesas, as transferências financeiras efetuadas por meio das contas de 

natureza extraorçamentária (Cotas Financeiras Recebidas e Concedidas). 

A Tabela 347, à fl. 2.344, apresenta o comparativo entre 

Receitas e Despesas Fiscais por fontes de recursos. Do total de R$ 54,694 

bilhões da despesa realizada, R$ 27,208 bilhões (49,74%) foram custeados 

com recursos do Tesouro. Do total de R$ 54,844 bilhões de receita 

arrecadada, os Recursos Diretamente Arrecadados e Recursos 

Diretamente Arrecadados com Vinculação Específica somaram juntos 

apenas R$ 2,996 bilhões. 

 O Resultado Orçamentário Fiscal também foi demonstrado por 

fontes de recursos na Tabela 348, às fls. 2.345. O Resultado Orçamentário 

Superavitário de R$ 151 milhões foi composto pelo déficit de R$ 1,386 

bilhão de Recursos Ordinários e superávit de R$ 1,537 bilhão dos 

Recursos Vinculados e Recursos Diretamente Arrecadados. 

 De acordo com a CAMGE/2011, à fl. 2.345, o item que mais 

influenciou o Resultado do Exercício foi a execução da despesa na Fonte 

de Recursos Ordinários, 49,75%, especialmente as Despesas com 

Pessoal, no montante de R$ 13,368 bilhões, as relativas ao Serviço da 

Dívida, R$ 4,200 bilhões, e Outras Despesas Correntes, R$ 7,740 bilhões. 

Dentre os Recursos Vinculados, os Recursos Constitucionais Vinculados 

aos Municípios, Recursos para o FUNDEB e os Recursos para Cobertura 

do Déficit Atuarial do RPPS se destacaram. 
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8.1.1.1 Quocientes do Balanço Orçamentário 

No relatório da CAMGE/2011, às fls. 2.345 a 2.347, o Balanço 

Orçamentário foi analisado por meio dos seguintes quocientes: 

- quociente de Execução da Receita Orçamentária, que 

demonstra se a previsão do orçamento está ajustada com a 

efetiva arrecadação das receitas; 

- quociente de Execução da Despesa, que tem por objetivo 

evidenciar o montante executado em relação à despesa fixada; 

- quociente do Resultado Orçamentário, que indica o quanto da 

receita arrecadada serve de cobertura para a despesa 

executada; e 

- quociente da Execução Orçamentária Corrente, que demonstra 

a relação entre a receita realizada corrente e a despesa executada 

corrente. 

Os resultados dos quocientes apurados pela CAMGE/2011, às 

fls. 2.345 a 2.347, estão demonstrados no quadro abaixo: 

Quocientes 2010 2011 Ideal 

Quociente de Execução da Receita Orçamentária 1,07 1,05 ≥ 1,00 

Quociente de Execução da Despesa 0,94 0,94 ≤ 1,00 

Quociente do Resultado Orçamentário 1,01 1,00 ≥ 1,00 

Quociente da Execução Orçamentária Corrente 1,11 1,10 ≥ 1,00 

Quadro: Tabela dos quocientes do Balanço Orçamentário 
Fonte: Tabelas 349/350/351/352-  Relatório da CAMGE/2011, fls. 2.345 a 2.347 

O quociente de execução da receita orçamentária demonstra 

que, para cada R$ 1,00 de expectativa de arrecadação, foram arrecadados 

R$ 0,05 a mais, em 2011. 
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O quociente de execução da despesa demonstra que as 

despesas executadas foram inferiores às despesas fixadas, uma vez que, 

para cada R$ 1,00 fixado, foram realizados R$ 0,94, no exercício em 

análise. 

O quociente do resultado orçamentário indica que houve R$ 

1,00 de receita arrecadada para cada R$ 1,00 de despesa realizada, 

durante o exercício de 2011, apresentando equilíbrio. 

Por fim, o quociente da execução orçamentária corrente indica 

que, para cada R$ 1,00 de despesa corrente, houve R$ 1,10 de receita 

corrente, não sendo necessária a utilização de receitas de capital para 

financiamento das despesas correntes. 

8.2 Balanço Financeiro 

 O Balanço Financeiro Consolidado do Estado de Minas Gerais 

demonstrou que os ingressos e dispêndios atingiram os montantes de R$ 

159,458 bilhões e R$ 158,178 bilhões, respectivamente, resultando em um 

aumento de R$ 1,280 bilhão da disponibilidade financeira, a qual passou de 

R$ 5,578 bilhões, em 2010, para R$ 6,859 bilhões em 2011(CAMGE/2011, 

fl. 2.348). 

Contudo, o acréscimo da disponibilidade financeira em R$ 1,280 

bilhão deveu-se, principalmente, à movimentação extraorçamentária, uma 

vez que os recebimentos e pagamentos extraorçamentários atingiram os 

totais de R$ 104,693 bilhões e R$ 103,561 bilhões, respectivamente. 

Conforme o relatório da CAMGE/2011, fl. 2.347, em nota da 

Tabela 353, o Balanço Financeiro consolidado não contemplou os dados 

das empresas estatais dependentes. A ausência de consolidação dos 

dados referentes às empresas estatais dependentes nos demonstrativos 
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em análise contraria o art. 50, III, da Lei Complementar n. 101/2000, bem 

como a Portaria n. 589/2001 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. 

8.2.1 Quociente do Balanço Financeiro 

A análise do Balanço Financeiro foi efetuada pela CAMGE/2011, 

fls. 2.350 e 2.351, por meio dos seguintes quocientes: 

- quociente do Resultado da Execução Financeira, que indica o 

total dos recursos financeiros em comparação aos pagamentos ocorridos 

no exercício;  

- quociente do Resultado da Execução Orçamentária, demonstra 

o confronto entre a Receita Extraorçamentária arrecadada em confronto 

com a Despesa Extraorçamentária paga; 

- quociente do Resultado do Saldo Financeiro, representa a 

relação de disponibilidade financeira entre o exercício anterior e o atual.    

Segundo a CAMGE/2011, foram apurados os seguintes índices: 

Quocientes 2010 2011 Ideal 

Quociente do Resultado da Execução Financeira 1,01 1,01 ≥ 1,00 

Quociente do Resultado da Execução 

Extraorçamentária 
1,01 1,01 ≥ 1,00 

Quociente do Resultado do Saldo Financeiro 1,33 1,23 ≥ 1,00 

Quadro: Tabela de demonstração dos Quocientes do Balanço Financeiro  
Fonte: Tabelas 357/358/359-  Relatório da CAMGE/2011, fls. 2.350 e 2351 

O Quociente do Resultado da Execução Financeira demonstra 

que para cada R$ 1,00 de desembolso financeiro houve R$ 1,01 de 

entrada de recursos em 2011, assim como em 2010. 

O Quociente do Resultado da Execução Extraorçamentária 

indica que tanto em 2010 como em 2011, para cada Despesa 
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Extraorçamentária paga foram arrecadados R$ 1,01 de Receita 

Extraorçamentária. 

O Quociente do Resultado do Saldo Financeiro demonstra que o 

saldo transferido para o exercício seguinte é maior que o saldo anterior. 

Porém, houve uma queda da disponibilidade financeira comparativamente 

ao exercício de 2.010, haja vista que em 2011 houve um acréscimo de 0,23 

para cada R$ 1,00 de disponível e, no anterior, havia R$0,33 para cada 

R$1,00 de disponível. 

8.3 Demonstração das Variações Patrimoniais 

A Demonstração das Variações Patrimoniais encontra-se 

retratada na Tabela 360, fl. 2.352, do relatório da CAMGE/2011. Ela vem 

evidenciar as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou 

independentes da execução orçamentária, assim como o resultado 

patrimonial do exercício.  

No ano de 2011, apresentou um resultado deficitário da ordem 

de R$ 2,901 bilhões, continuando com a tendência dos últimos exercícios. 

Em 2010, o déficit foi da ordem de R$5.712,07 bilhões. Esse resultado 

negativo importará na elevação do déficit patrimonial, apontado no Balanço 

Patrimonial (Gráfico 49, fl. 2.352, relatório da CAMGE/2011). 

Segundo a CAMGE/2011, fl. 2.352, o déficit ocorrido em 2011 é 

devido, principalmente, pela constituição de provisões para Ajuste para 

Perda de Dívida Ativa Tributária e constituição de provisões para o RPPS, 

que atingiram o montante de R$ 4,317 bilhões. 

Analisando a Tabela 361, fl. 2.357, a qual demonstra o resultado 

do exercício, percebe-se que tanto a Administração Direta como as 

Autarquias/Fundações apresentaram resultados deficitários, no valor de 

R$3,560 bilhões e R$67,387 milhões, respectivamente, ao contrário dos 
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Fundos Estaduais que registraram superávit da ordem de R$ 726,473 

milhões. Porém, o resultado apurado foi negativo, demonstrando a redução 

do patrimônio público estadual. 

Cumpre reiterar, conforme relatado às fls. 2.353 e 2.355, que 

não houve a consolidação das contas das empresas estatais dependentes 

na Demonstração das Variações Patrimoniais, contrariando o art. 50, III, da 

Lei Federal 101/2000, bem como os arts. 4º e 5º, I e inciso III, da Portaria 

da STN 589/2001. Dessa forma, o déficit evidenciado sofrerá variações 

após as consolidações das empresas estatais dependentes. 

8.3.1 Quociente das Demonstrações das Variações 

Patrimoniais 

A análise do Demonstrativo das Variações Patrimoniais foi 

realizada pela CAMGE/2011, por meio dos seguintes quocientes: 

- quociente do Resultado das Mutações Patrimoniais, o qual  

indica a relação entre as Mutações Patrimoniais Ativas e as Mutações 

Patrimoniais Passivas; 

- quociente do Resultado das Variações Independentes da 

Execução Orçamentária, demonstra a relação entre a movimentação 

ocorrida durante o exercício, independente da execução do orçamento; 

- quociente dos Resultados das Variações Patrimoniais, indica a 

relação entre o total das mutações patrimoniais ativas (Variações 

Patrimoniais Aumentativas) e as passivas (Variações Patrimoniais 

Diminutivas), a fim de verificar se houve modificação no patrimônio de 

forma positiva ou negativa. 

Vejamos os índices apurados pela CAMGE/2011, às fls. 2.357 e 

2.358: 



 
            TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2011 369 

 

1.2 T

C

E

M

G 

   

FLS. ------

_____

_____

_____

_ 

     _____ 

 

 

Quocientes 2010 2011 Ideal 

Quociente do Resultado das Mutações Patrimoniais 0,86 1,36 ≥ 1,00 

Quociente do Resultado das Variações Independentes 
da Execução Orçamentária 

0,79 0,82 ≥ 1,00 

Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais 0,97 0,98 ≥ 1,00 

Quadro: Tabela de demonstração das Variações Patrimoniais 
Fonte: Tabelas 362/363/364 - Relatório da CAMGE/2011, fls. 2.357 e 2358 

O Quociente do Resultado das Mutações Patrimoniais 

demonstra que em 2011 houve incorporações patrimoniais superiores às 

suas respectivas baixas, contrário de 2010, em que houve uma diminuição 

patrimonial. 

O Quociente das Variações Independentes da Execução 

Orçamentária indica que em 2010, assim como em 2011, na análise do 

resultado das movimentações Independentes da Execução Orçamentária, 

as Variações Patrimoniais Ativas foram inferiores as das Variações 

Passivas, fator determinante para geração do déficit patrimonial. 

Também, o Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais 

vem demonstrar a ocorrência de um resultado negativo, tanto em 2010, 

como em 2011, refletindo um déficit patrimonial, pois o Resultado 

Aumentativo foi menor do que o Resultado Diminutivo. 

8.4 Balanço Patrimonial 

O Balanço Patrimonial Consolidado do Estado de Minas Gerais, 

exercício de 2011, foi constituído pelos saldos patrimoniais da 

Administração Direta, as Autarquias/Fundações e Fundos Estatais. Não 

apresentou os saldos patrimoniais das Empresas Estatais Dependentes, 

que conforme relatório da CAMGE/2011, fl. 2.359, são regidas pelas Leis 

Federais n. 6.404/76 e n. 11.638/07 e os prazos legais de encerramento de 

seus balanços são diferentes dos órgãos e entidades da Administração. 
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Entretanto, conforme o art. 50, III, da Lei Federal 101/2000, bem 

como os arts. 4º e 5º, I e inciso III, da Portaria STN n. 589/2001, os saldos 

das contas do ativo e passivo dessas entidades também deverão ser 

consolidados. 

Em 2011, o Balanço Patrimonial atingiu o valor de R$67,558 

bilhões, com um Passivo Real a Descoberto no valor de R$42,999 bilhões, 

demonstrando uma evolução crescente do endividamento do Estado. 

Comparado ao exercício de 2010, verifica-se uma evolução negativa de 

7,06%, tendo em vista que o Resultado Patrimonial daquele ano atingiu o 

valor de R$ 40,163 bilhões, como demonstra a Tabela 366, fl. 2.359, aqui 

retratada: 

SALDOS PATRIMONIAIS   (Em R$ Mil) 

Exercícios Saldo Patrimonial Variação 

2006 (14.797.748) (15,02) 

2007 (15.212.366) 2,80 

2008 (15.354.988) 0,94 

2009 (34.451.581) 124,37 

2010 (40.163.647) 16,58 

2011 (42.999.345) 7,06 

Quadro: Tabela de Saldos Patrimoniais         
Fonte: Tabela 366 -Relatório da CAMGE/2011, fls. 2.359 

O Ativo Real foi da ordem de R$ 38,199 bilhões e o Passivo 

Real alcançou o valor de R$81,199 bilhões, ou seja, 212% a mais que o 

Ativo, sendo esse composto em 94,22% pelo Passivo Exigível a Longo 

Prazo (R$ 76,506 bilhões), o grande responsável pelo Passivo a 

Descoberto. 

Em seguida, apresentamos os grupos componentes do Ativo e 

Passivo Real, ou seja, sem o grupo Compensado, com o percentual de 
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participação de cada um dentro de cada subsistema, conforme se 

demonstra: 

Comparativo do Ativo e do Passivo Real por Grupo 

        Exercícios 2010 e 2011- Em R$ Mil 

ATIVO 2010 (A) 2011(B) AV% (B) AH% 

(B/A) 

Circulante 7.278.555 8.801.070 23,04 20,92 

Realizável Longo Prazo 14.596.286 16.643.552 43,57 14,03 

Permanente 10.351.463 12.755.077 33,39 23,22 

Total do Ativo Real 32.226.304 38.199.699 100 18,54 

PASSIVO 2010 (A) 2011(B) AV% (B) AH% 

(B/A) 

Passivo Circulante 3.641.779 4.685.988 5,77 28,67 

Passivo Exig. Longo Prazo 68.748.172 76.506.854 94,22 11,29 

Cred. Financeiros a Liberar – 

Operações 

Intragovernamentais 

- 6,201 0,01 - 

Total do Passivo Real 72.389.951 81.199.043 100 12,17 

Quadro: Comparativo do Ativo e do Passivo Real por Grupo 
Fonte: Relatório da CAMGE/2011, fls. 2.377 e 2.385 

8.4.1 Ativo 

O Ativo é formado pelos grupos Circulante, Realizável a Longo 

Prazo, Permanente e Compensado. O total do Ativo, no exercício de 2011, 

foi de R$ 67,558 bilhões. Houve uma queda de 18,33% em comparação ao 

exercício anterior, cujo valor foi de R$82,718 bilhões, em razão de redução 

significativa no grupo Compensado, que teve um decréscimo de 41,85%, o 

que se  encontra demonstrado na Tabela 368, fl. 2.361. 
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8.4.1.1 Ativo Circulante 

O Ativo Circulante consolidado encontra-se distribuído nos 

seguintes subgrupos contábeis: Disponível, Créditos em Circulação, Bens e 

Valores em Circulação e Valores Pendentes a Curto Prazo. O subgrupo de 

maior destaque é o Disponível, representando 77,93% desse grupo. 

Em 2011, o Ativo foi da ordem de R$ 8,801 bilhões e teve um 

acréscimo de 20,93%, em comparação com o exercício de 2010 (R$7,278 

bilhões), destacando-se as contas Banco c/ Movimento e Aplicações do 

RPPS, componentes do Disponível, sendo que essa última apresentou um 

crescimento da ordem de 38,72%, alterando seu saldo de R$ 1,455 bilhão, 

em 2010, para R$2,020 bilhões em 2011. 

De acordo com informações constantes, à fl. 2.363 do relatório 

da CAMGE/2011, os recursos financeiros foram também depositados em 

instituições financeiras não oficiais (Banco Bradesco e Banco Itaú), 

contrariando o art. 164, § 3º, da Constituição da República/88, cabendo 

apresentação de justificativas legais para aplicações em tais bancos.  

O grupo Bens e Valores em Circulação, representando 15,20% 

do Ativo, teve como maior expressividade o subgrupo estoques, o qual teve 

um crescimento de 75,09%, comparado ao exercício de 2010, ou seja, o 

saldo foi alterado de R$ 747 milhões, em 2010, para R$ 1,005 bilhão. 

Contudo, conforme considerações da CAMGE/2011, fl.2.367, o Plano de 

Contas não permite confrontar as variações ocorridas em cada conta desse 

subgrupo com as contas das Demonstrações Patrimoniais.  

Verificou-se ainda, à fl. 2.368, conforme já citado em relatórios 

anteriores, que permanece, desde 1982, a existência de valores 

registrados em Diversos Responsáveis Apurados (Bens e Valores em 

Circulação), pendentes de regularização, evidenciando-se que 
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historicamente o Estado não vem conseguindo obter êxito nos 

ressarcimentos aos cofres públicos. Segundo a CAMGE/2011, a 

SCCG/SEF esclareceu que, em consulta efetuada aos Órgãos e Entidades 

do Estado, tais órgãos informaram que estão sendo aguardados 

julgamentos dos respectivos processos por este Tribunal, de modo a 

efetuarem as respectivas baixas. 

8.4.1.2 Ativo Realizável a Longo Prazo 

O Ativo Realizável a Longo Prazo representa os direitos e 

valores a receber após o término do exercício seguinte e compreende os 

Depósitos e Créditos Realizáveis em Longo Prazo. 

Em 2011, totalizou o valor de R$ 16,643 bilhões, representando 

43,57% do Ativo Real, tendo um acréscimo de 14,03% em relação ao 

exercício anterior, que foi da ordem de R$ 14,596 bilhões. A conta mais 

representativa é a de Créditos a Inscrever em Dívida Ativa, no valor de 

R$9,869 bilhões, referente aos estoques de processos da Dívida Ativa 

Tributária, a qual teve um acréscimo de 34,77%, comparado com o ano de 

2010, na ordem de R$ 7,323 bilhões, conforme relatório da CAMGE/2011, 

fls. 2.369 e 2370,  

A Tabela 379, fl. 2.372, demonstra a Dívida Ativa por Unidade 

Orçamentária. Observa-se a constituição de Provisão para Perda da Dívida 

Ativa Tributária, no valor de R$ 28,596 bilhões, o que resultou em uma 

expectativa de recebimento da Dívida Ativa (tributária e não tributária) no 

valor de R$ 1,721 bilhões, veja Tabela 378, fl. 2.370, demonstrando a 

fragilidade dos mecanismos de cobrança dívida ativa. 
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8.4.1.3 Ativo Permanente 

O grupo Ativo Permanente compreende os bens, créditos e 

valores cuja mobilização ou alienação depende de autorização legislativa, 

conforme dispõe o art. 105, § 2º, da Lei Federal 4.320/64, sendo formado 

pelos subgrupos Investimentos e Imobilizado. 

Em 2011, o Ativo Permanente alcançou o valor de R$ 12,755 

bilhões, superando em 23,22% o ano de 2010, que foi da ordem de R$ 

10,351 bilhões. Sua participação é de 33,39% do Ativo Real. 

O grupo Investimentos representa 43,48% do Ativo Permanente, 

totalizando R$ 5,545 bilhões. Constitui-se, 93,22%, por participações 

societárias do Estado, sendo que R$5,133 bilhões referem-se ao Capital 

Integralizado e R$ 36,840 milhões ao capital a integralizar, relatório da 

CAMGE/2011, fl. 2.372. 

Cabe destacar a participação acionária integralizada do Estado 

– Administração Direta – Tabela 382, fls. 2.374, na Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG (1,837 bilhão); 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA (1,167 bilhão) e 

no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG (1,087 bilhão). 

Destaca-se também o percentual de integralização societária na Empresa 

de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG, na ordem de 

315.968.400.000%, representando o valor de R$ 31.596.840,00, já que no 

ano de 2010 a participação era de apenas R$ 0,01. 

O grupo Imobilizado compreende os Bens Patrimoniais, Móveis 

e Imóveis, classificados e a classificar, e as Obras em Andamento, 

representando 56,52% do Ativo Permanente. De acordo com a Tabela 380, 

fl. 2.372, houve uma acréscimo de 41,26%, em 2011, ao se comparar com 

o ano de 2010, elevando-se de R$ 5,103 bilhões para 7,209 bilhões. Esse 
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aumento significativo é devido o acréscimo de 131,82% no saldo dos Bens 

Imóveis, que passaram de 1,536 bilhão para 3,562 bilhões.  A razão para 

essa elevação está na incorporação dos Imóveis do Estado realizado pela 

EGE-SEPLAG no processo de centralização(CAMGE/2011, fls. 

2.377/2.378). 

De acordo com a CAMGE/2011, fls. 2.381, houve a implantação 

do sistema de gestão de imóveis, viabilizando a gestão de processos 

relativos à aquisição, ocupação e alienação de imóveis de forma eletrônica, 

como também atualização do patrimônio do Estado. Entretanto, como cita o 

relatório da CAMGE/2011, fl. 2.377, os valores registrados nas contas Bens 

Móveis e Imóveis, em sua grande maioria, estão registrados por valores 

históricos e não são atualizados e reavaliados, apesar dos avanços na 

sistemática e estrutura contábil do Estado. Também, os saldos da conta 

Bens Imóveis, referentes à Assembleia Legislativa e IPLEMG, não são 

apresentados de forma detalhada, pois esses órgãos registram seus dados 

no SIAF de forma consolidada, como afirmou a CAMGE/2011, à fl. 2.380.  

Os Bens Imóveis, com um saldo de R$ 3,562 bilhões, 

equivaleram a 49,41% do Imobilizado, conforme já mencionado. Nesse 

grupo, destaca-se uma variação de 10.875,61% do valor referente à conta 

Aquisição de Imóveis – Fazendas, registrado em 2010 (R$5.874.279,61) e 

o relativo ao exercício de 2011 (644.737.794,61), conforme Tabela 389, à fl. 

2.381. 

Os Bens Móveis representaram 36,65% do Imobilizado, em 

2011, com um saldo de R$2,641 bilhões, observando um crescimento de 

1,34%, comparado ao exercício de 2010, R$ 2,607 bilhões, conforme 

relatório da CAMGE/2011, fl. 2.378.  

O subgrupo Obras em Andamento representaram 13,26% do 

Imobilizado, apresentando um crescimento de 3,06% em 2011, comparado 
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ao ano de 2010, passando de R$927,608 milhões para R$955,984 milhões 

(Tabela 391, fl. 2.382). 

8.4.2 Sistema de Compensação 

O Sistema de Compensação do Balanço Patrimonial contempla 

os grupos Ativo Compensado e Passivo Compensado. São as 

compensações que realizam o efetivo controle dos atos administrativos por 

meio dos grupos Bens e Direitos do Estado sob a Responsabilidade de 

Terceiros e Bens e Direitos de Terceiros sob a Responsabilidade do 

Estado. 

O Ativo e Passivo, no ano de 2011, observaram uma redução de 

43,46%, passando de R$ 50,492 bilhões, em 2010, para R$ 29,359 bilhões 

(Tabela 368, fl. 2.361), influenciado pela redução em 69,19% das 

subcontas Responsabilidade de Terceiros (conta Bens e Direitos do Estado 

sob Responsabilidade de Terceiros). Saliente-se que é nessa conta que se 

encontram registrados os valores mais expressivos, representando 72,20% 

do Sistema de Compensação Ativa, conforme relatório da CAMGE/2011, fl. 

2.383. 

De acordo ainda com a CAMGE/2011, fl. 2.384, é no grupo de 

Compensações Ativas que são registradas as obras em andamento não 

patrimoniáveis, com destaque para os contratos de parcerias público 

privadas do sistema prisional. 

Ressaltou a CAMGE/2011, fl. 2.384, que no relatório técnico do 

TCE-MG de 2010 foi apontada a necessidade de serem incorporados no 

Sistema de Compensação – até que se pudesse concluir o efetivo valor 

dos capitais segurados, conforme previsto no art. 32 do Decreto 45.514/10 

– a carteira de pecúlio, seguro coletivo e seguro do cônjuge.  
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8.4.3 Passivo 

O Passivo contempla as exigibilidades de curto e longo prazo e 

é composto pelo Passivo Circulante, Exigível a Longo Prazo e Créditos 

Financeiros a Liberar e Compensado. 

Em 2011, apresentou um saldo de R$67,558 bilhões, 

registrando um decréscimo de 18,33% em comparação ao exercício 

anterior R$ 82,718, bilhões. Esse decréscimo teve como principal influência 

a redução do Compensado, devido a regularização da conta Responsáveis 

por Recursos Entregues para Pagamento de Pessoal e FUNFIP. 

Entretanto, verifica-se, com base na Tabela 393 do relatório da 

CAMGE/2011, fl. 2.385, que apesar da redução do Passivo, houve um 

aumento em 12,17% do Passivo Real, em comparação com o exercício 

anterior, o qual passou de R$ 72,389 bilhões para 81,199 bilhões, 

demonstrando o aumento do endividamento público. 

8.4.3.1 Passivo Circulante 

O Passivo Circulante constitui a Dívida Flutuante, demonstrando 

os valores exigíveis em curto prazo, cujo pagamento independe de 

autorizações legais. É composto pelos Depósitos, Obrigações em 

Circulação, Valores Pendentes a Curto Prazo e Demais Obrigações de 

Curto Prazo. 

Representa 5,77% do Passivo Real e teve um crescimento de 

28,67%, em relação ao exercício anterior, passando de 3,641 bilhões, em 

2010, para R$ 4,685 bilhões, devido ao aumento no saldo das Obrigações 

Liquidadas a Pagar, que são as contas mais representativas do grupo, que 

tiveram uma elevação de 37,14% (de 1,851 bilhões para 2,538 bilhões), 

conforme relatório da CAMGE/2011, fl. 2.385, e Tabela 394.  
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As Obrigações Liquidadas a Pagar, também chamadas de 

Restos a Pagar, pertencem ao subgrupo Obrigações em Circulação, da 

qual também fazem parte os Restos a Pagar não Processados e, conforme 

relatório da CAMGE/2011, fls. 2.387/2.388, desde 1996, encontram-se 

registrados na contabilidade do Estado valores inscritos em Obrigações 

Liquidadas a Pagar, os quais totalizaram, em 2011, R$2,538 bilhões, sendo 

R$ 453,316 milhões referentes à inscrição de exercícios anteriores e 

R$2,085 bilhões do exercício de 2011.  

8.4.3.2 Passivo Exigível a Longo Prazo 

O Passivo Exigível a Longo Prazo refere-se às obrigações 

exigíveis após o término do exercício seguinte, compreende as Dívidas 

Fundadas e outras que dependem de autorização legislativa para 

amortização e resgate. 

Cerca de 94,22% do Passivo Real é formado pelo Passivo 

Exigível,  o qual sofreu um crescimento de 11,29% em 2011, em 

comparação com o exercício de 2010, passando de R$ 68,748 bilhões para 

76,506 bilhões, com destaque para conta Reserva Técnica Atuarial, com 

crescimento de 102,80%, devido aos ingressos na conta Fundo de 

Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado registrados pelo IPSEMG. 

Cabe destacar também as Operações de Crédito Internas, 

representando, em 2011, 84,53% desse grupo, a qual se refere, 

principalmente, ao Refinanciamento e Saneamento dos Bancos Estaduais, 

com base na Lei Federal 9.496/97. Essa conta teve crescimento de 6,85%, 

em comparação ao exercício de 2010, passando de 61,408 bilhões para 

65,614 bilhões, devido, segundo a CAMGE/2011, fl. 2.391, à reavaliação e 

incorporação de juros. 
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As Operações de Crédito Externas, em 2011, tiveram uma 

elevação de 17,92%, devido à reavaliação dos saldos da dívida, conforme 

os índices definidos em cada contrato, conforme registrou a CAMGE/2011, 

fls. 2.392. 

Fazendo parte desse grupo, há também as Provisões 

Previdenciárias, como uma participação reduzida de 0,02%, que sofreu 

uma redução em 57,20%, comparativamente ao exercício de 2010, cujo 

saldo era de R$40,045milhões e, em 2011, apresentou um saldo de R$ 

17,141 milhões. Segundo a CAMGE/2011, fls. 2.392, a finalidade dessa 

conta é a formação progressiva de reservas financeiras, visando garantir 

benefícios previdenciários para os servidores que ingressaram no Estado a 

partir de 2002 e para os seus dependentes legais. 

8.4.3.3 Créditos Financeiros a Liberar – Operações 

Intragovernamentais 

Esse grupo refere-se ao registro de valores a serem transferidos 

para os órgãos e entidades, a fim de que os mesmos possam efetuar o 

pagamento de sua dívida flutuante. Apresentou um crescimento de 

15,68%, uma vez que, em 2010, o seu saldo era de R$2,518 bilhões e, em 

2011, atingiu o valor de R$ 2,912 bilhões. 

Relatou a CAMGE/2011, fls. 2.393, a necessidade de 

conciliação do saldo da conta Créditos Financeiros a Liberar – Unidade 

Central, no valor de R$2,784 bilhões, a qual apresenta valores inscritos 

desde 1996, com o saldo de sua conta de contrapartida, Créditos 

Financeiros a Receber – Unidade Central, com um saldo de R$ 2,778 

bilhões, constatando, portanto uma diferença de R$ 6,201 milhões. 
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8.4.4 Quocientes do Balanço Patrimonial 

Na análise do Balanço Patrimonial a CAMGE/2011, às fls. 2.394, 

menciona o índice Quociente da Situação Financeira. Entretanto, ao 

confrontar o Ativo Disponível com o Passivo Circulante, como é 

demonstrado na Tabela 407, elaborada por aquela Coordenadoria, 

estamos diante do Índice de Liquidez Imediata, que tem como objetivo 

avaliar a capacidade financeira da Administração de saldar compromissos 

imediatos junto a terceiros. Sendo assim, demonstra-se abaixo os valores 

apurados: 

Quociente de Liquidez Imediata (2010 e 2011)    em R$ mil 

Grupo de Contas 2010 A/B 2011 A/B 

(+) Ativo Disponível 5.578.672 

1,53 

6.859.099 

1,46 ( - )Passivo Circulante 3.641.779 4.685.988 

(=) Situação Financeira 1.936.893 2.173.111 

Quadro: Quociente de Liquidez Imediata 
Fonte: Tabela 407 -Relatório da CAMGE/2011, fls. 2.394 

De acordo com os dados apresentados, verifica-se que a 

Administração Pública possuía capacidade de pagamento das obrigações 

de curto prazo pois,  a cada R$ 1,00 de dívida, havia disponível R$1,53, em 

2010, e R$1,46, em 2011.  

Verifica-se também uma redução dessa capacidade, ao se 

comparar o exercício de 2011 com o de 2010. Outro ponto a destacar é 

que dos R$6.859.099 bilhões registrados no disponível, R$2.019.608 

bilhões, referem-se a aplicações do RPPS (Tabela 370, fls. 2.363).  

9. CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO 

ESTADUAL 

A Constituição da República de 1988 estabeleceu, em seus 

artigos 31, 70 e 74, que as administrações públicas devem instituir e 
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manter sistemas de controle interno para exercerem, em conjunto com o 

controle externo, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e 

patrimonial da Administração Direta e Indireta. 

Vale lembrar que os objetivos dos controles interno e externo 

convergem para a utilização e o controle eficiente dos recursos e bens 

públicos. Assim, é imperioso o intercâmbio de informações entre os órgãos 

de controle existentes, visando reduzir gastos públicos. 

Nessa linha, os resultados dos trabalhos realizados pelo controle 

interno devem ser compartilhados com o controle externo e vice-versa, no 

intuito de prevenir ilícitos e combater a corrupção. Quanto a esse aspecto, 

transcreve-se o § 1º do art. 74 c/c o art. 75, caput, da Constituição da 

República de 1988, verbis: 

Art. 74 [...]. 

§ 1º – Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 

conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela 

darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de 

responsabilidade solidária. 

Art. 75 – As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no 

que couber, à organização, composição e fiscalização dos 

Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem 

como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 

[...]. 

Mencione-se também que o art. 81 da Constituição Estadual de 

1989 estabeleceu que os Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário e as 

entidades da Administração Indireta manterão, de forma integrada, sistema 

de controle interno. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) obrigou a administração 

ao acompanhamento diuturno de suas contas, por meio da disponibilização 

de relatórios resumidos da execução orçamentária e de gestão fiscal que 
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incluam as metas estabelecidas, os gastos e o comportamento da receita e 

da despesa. Desse modo, foi estabelecida a necessidade inadiável de se 

institucionalizar um sistema de controle interno. 

Salienta-se que a LRF, no parágrafo único do art. 54, determina 

que o relatório de gestão fiscal deve ser também assinado pela autoridade 

responsável pelo controle interno, a quem incumbe, entre outros, a 

elaboração dos relatórios, o controle de metas e a sugestão de medidas a 

serem adotadas para a busca do equilíbrio das contas que, em última 

análise, é o objetivo primordial da administração, em seu aspecto fiscal. 

Atente-se ainda que o descumprimento da LRF implica na 

aplicação de sanções, entre elas a suspensão das transferências 

voluntárias de recursos por outros entes da federação. Implica também na 

aplicação de sanções pecuniárias e penais, essas últimas introduzidas pela 

Lei Federal 10.028, de 19/10/00, Lei de Crimes Fiscais. 

A Lei Complementar Estadual 102/08, Lei Orgânica deste 

Tribunal de Contas, em seu art. 40, § 3°, determina que as contas anuais 

do Governador do Estado sejam acompanhadas do relatório e do parecer 

conclusivo do órgão central do sistema de controle interno, com os 

elementos indicados em atos normativos do Tribunal de Contas, senão 

vejamos: 

Art. 40 [...]. 

§ 3° - As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer 

conclusivo do órgão central do sistema de controle interno, que 

conterão os elementos indicados em atos normativos do 

Tribunal. 

Neste contexto, o Poder Executivo conferiu competência, em 

observância ao Decreto n. 45.493/10, à Controladoria Geral do Estado – 

CGE, anteriormente denominada Auditoria-Geral do Estado – AUGE 
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(Decreto n. 45.536/11), tendo sido apresentado o Relatório de Auditoria n° 

1520.1515.12, relativo ao exercício financeiro de 2011, bem como o 

respectivo Parecer Conclusivo, e anexos, volumes 4, 5 e 6.  

A Prestação de Contas do Governo do Estado de Minas Gerais, 

exercício de 2011, veio acompanhada de vários anexos apresentados pela 

CGE, entre eles, Sumário Executivo do Relatório de Controle Interno 

(Volume 05) e Relatório de Controle Interno e Anexos (Volumes 04 e 06). 

Informa-se que o Relatório de Controle Interno da CGE focalizou os 

instrumentos legais de planejamento e execução orçamentária, os 

dispositivos legais, a aplicação de indicadores de Auditoria Contábil sob o 

enfoque orçamentário e financeiro e o cumprimento dos limites 

constitucionais, conforme fls. 2338 do relatório da CAMGE/2011.   

Conforme fls. 1848 e 1849 do relatório da CAMGE/2011, as 

análises quanto ao Planejamento Governamental demonstram que a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias n. 19.753/11, LDO 2012, institucionalizou o 

demonstrativo específico a compor o Relatório Institucional de 

Monitoramento dos Programas Sociais, bem como a SEPLAG ressaltou os 

avanços verificados desde 2004 no desempenho da administração 

estadual, no sentido de ampliar a eficiência, a eficácia e a efetividade dos 

instrumentos de planejamento estaduais, segundo informado no relatório 

de controle interno da CGE.  

Compete ao Controle Interno do Executivo a avaliação dos 

mecanismos de controle dos contratos de gestão, verificando sua 

eficiência, eficácia e efetividade e, quando couber, a proposição de ações 

de melhoria, viabilizando o seu alinhamento com as diretrizes e programas 

de governo. Em atendimento a essas determinações, o relatório de controle 

interno da CGE informou que no exercício de 2011 foram realizadas as 

seguintes atividades: elaboração de 24 (vinte e quatro) notas técnicas, as 
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quais contêm a manifestação da CGE, necessárias à aprovação da 

celebração ou aditivo dos termos de parcerias com OSCIPs; a realização 

de 5 (cinco) auditorias em Termos de Parceria com OSCIPs e de 9 (nove) 

trabalhos de avaliação de efetividade nos relatórios de auditoria realizadas 

em termos de parcerias, incluindo o firmado com a OSCIP Ambiente Brasil 

Centro de Estudos, conforme fls. 1890, 1894 e 1895 do Relatório da 

CAMGE/2011. 

Ainda, às fls. 2031 e 2032 do relatório da CAMGE/2011, a 

Controladoria Geral do Estado informou que, após a realização de três 

auditorias, das 27 (vinte e sete) recomendações apresentadas pela 

Controladoria Geral, 11 (onze) foram consideradas implementadas, 

correspondendo a 41%, e 16 (dezesseis) não implementadas, com 

medidas em curso, representando 59% de recomendações não 

implantadas. A equipe de controle interno do Estado apontou também que 

existe sintonia entre as atividades dos gestores e as constatações e 

sugestões realizadas pela CGE.  

Conforme fls. 2128 e 2144 do relatório da CAMGE/2011, o 

Controle Interno informou que apesar de a SEPLAG considerar inoportuno 

avançar em sistema de custos, cujos padrões e regras ainda carecem de 

definição em âmbito nacional, a concretização do referido sistema de 

custos para toda a administração pública visa aprimorar o 

acompanhamento e a avaliação do gasto público, constituindo-se em 

ferramenta de subsídio ao planejamento e controle na alocação e aplicação 

dos recursos públicos. 

Salienta-se a realização de auditoria em programas 

governamentais onde foram avaliados os projetos estruturadores ProMG 

Pleno, Pro-Acesso, Poupança Jovem, Regionalização – Redes de Atenção 

à Saúde, além da avaliação de impacto dos programas Parcerias para 
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Provisão de Serviços de Interesse Público – Parceria Público-Privada –

Rodovia MG-050, e Novos Padrões de Gestão e Atendimento da Educação 

Básica, conforme fls. 766 – verso dos autos – Anexo  5. 

Ressalta-se a criação da Diretoria Central de Coordenação de 

Tomada de Contas Especiais, objetivando coordenar e orientar as tomadas 

de contas instauradas no Poder Executivo Estadual. A atividade prioritária 

foi elaborar o diagnóstico das tomadas de contas especiais que retratou as 

formas de controle, o quantitativo e os objetos das TCEs, a estrutura e o 

funcionamento das comissões, a regulamentação e a tramitação interna do 

procedimento, bem como a adequação dos registros contábeis. 

Dentre as conclusões do citado diagnóstico, verificou-se que um 

dos principais motivos para a instauração de tomada de contas são as 

inconformidades nas prestações de convênios e o desaparecimento de 

patrimônio público, o que permitiu a proposição de ações que visam 

otimizar a própria tomada de contas especial, conforme relatado às fls. 768 

frente e verso dos autos – Anexo 5. 

Por fim, de acordo com as fls. 770 frente e verso dos autos – 

Anexo 5, destaca-se o incremento da transparência pública que objetivou 

fomentar a participação da sociedade civil e a prevenção e combate à 

corrupção e à malversação dos recursos públicos. Nesse contexto, verifica-

se a realização de diversas ações entre elas: a 1ª Conferência Estadual 

sobre Transparência e Controle Social (CONSOCIAL); a 1ª Mobilização 

Mineira em Apoio ao Dia Internacional Contra a Corrupção; a parceria com 

o Conselho de Ética Pública do Estado de Minas Gerais; a promoção de 

capacitação de servidores e participação conjunta com a Secretaria de 

Estado de Fazenda, cujo escopo é unir governo e sociedade na proteção 

às receitas públicas. 
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Em face do exposto, observa-se que, para o exercício de 2011, 

o resultado dos trabalhos da CGE – buscando  dar maior transparência às 

ações governamentais e fortalecer o controle social, de modo a assegurar 

a boa gestão dos recursos públicos – foi  utilizado como auxílio concreto às 

atividades do controle externo a cargo constitucional desta Corte de 

Contas. No entanto, apesar de o relatório da CGE ser importante 

mecanismo a favor da eficácia e transparência nas atividades de controle, 

ele não supre a necessidade de informações tempestivas e integrais que 

evitem o conhecimento extemporâneo de atividades pelo Controle Externo, 

sendo necessário que se dê conhecimento dos resultados das ações de 

controle enviadas pela CGE, tão logo seja concluído o contraditório nos 

processos administrativos e esgotada a etapa decisória no âmbito da 

controladoria. 

Em suma, entende-se que a Prestação de Contas do Executivo, 

exercício de 2011, utilizou e encampou os trabalhos realizados por essa 

importante parceira de controle. Cumpre lembrar que o controle interno é 

órgão independente do Executivo, só lhe cabendo responsabilidade 

solidária pelos atos do ordenador de despesas se comprovada sua desídia, 

em processo administrativo próprio.  

Neste contexto, recomenda-se que se dê continuidade aos 

esforços, no sentido de se atuar em cooperação com o Tribunal de Contas, 

no exercício do controle dos gastos públicos, em atendimento aos 

princípios da economicidade, da eficiência e da transparência.  

Verifica-se, por fim, que o papel principal da CGE 

consubstancia-se no acompanhamento da execução dos atos, em caráter 

opinativo, preventivo ou corretivo, recomendando medidas voltadas para o 

aprimoramento do sistema de controle interno de cada organização estatal. 

À CGE cabe supervisionar, normatizar, fiscalizar e avaliar o grau de 
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confiabilidade dos controles internos, buscando garantir sua eficiência e 

eficácia, sem com eles se confundir.  

10. RECOMENDAÇÕES DO AUDITOR RELATIVAS AO 

EXERCÍCIO DE 2011 

 

A prática relativa à formulação de recomendações, nos trabalhos 

inerentes à auditoria governamental, visa ao aperfeiçoamento da gestão 

do Estado e à adequação das práticas administrativas aos ditames legais, 

consoante os princípios informadores da administração, presentes no 

artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 

 

Objetivam ainda o equacionamento de falhas formais ou de menor 

potencial de ofensividade às normas de direito financeiro e de 

contabilidade pública aplicáveis, as quais não têm o condão de macular a 

prestação ora sob exame. Assim, formulamos as seguintes 

recomendações: 

10.1 Análise Econômica (item 2, CAMGE/2011, fls. 1806 a 

1808) 

1. Desenvolver, em razão do boom das commodities no mercado 

internacional, o que beneficiou a economia estadual, 

particularmente o setor mínero-metalúrgico, uma Política Industrial 

e Tecnológica regionalizada, adequada às características 

econômicas e sociais das regiões, com o objetivo de reduzir a 

especialização excessiva de algumas regiões.  

2. Fomentar a melhoria da inserção externa do Estado, de forma a 

buscar a diversificação da pauta de exportação, primordialmente 
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com produtos de maior valor agregado e diversificar a inserção 

internacional, buscando novos parceiros comerciais. 

3. Incentivar a diversificação econômica e regional que tenha como 

objetivo o aumento do investimento em setores mais dinâmicos, 

exceto a mineração, possibilitando o desenvolvimento de 

atividades capazes de gerar produtos comercializáveis com maior 

valor agregado, evitando-se assim a primarização excessiva da 

economia mineira.  

4. Condicionar a desoneração fiscal da atividade produtiva a 

contrapartidas claras e mensuráveis de adensamento tecnológico, 

redução de vazamentos espaciais e de valor agregado nas 

cadeias produtivas.  

5. Promover a criação de canais de comercialização e políticas 

perenes de certificação ambiental, buscando nichos específicos de 

demanda externa, ou seja, inserção diferenciada no chamado 

Green Market, por meio de produtos com certificação ambiental 

internacional, particularmente hortifrutigranjeiros, no sentido de 

vitalizar regiões deprimidas do Estado, como a Zona da Mata e 

Norte.  

6. Aprofundar os canais de comunicação entre ciência e tecnologia, 

com programas de ação regionalizados, visando à formação de 

Parques Tecnológicos nos principais polos universitários do 

Estado. 

7. Realizar, o TCE/MG, auditorias de natureza operacional nos 

órgãos e entidades componentes do Sistema Estadual de Meio 

Ambiente, no que se refere ao desempenho do setor de 

mineração, com ênfase na extração de minério de ferro. 
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10.2 Planejamento Governamental de Longo e Médio 

Prazos (item 3, CAMGE/2011, fls. 1833 a 1850) 

8. Identificar as ações implementadas para o desenvolvimento dos 

50 (cinquenta) municípios com pior desempenho no Índice de 

Índice Mineiro de Responsabilidade Social – IMRS, observando a 

determinação prevista no parágrafo único do art. 4º e no art. 5º da 

Lei 14.172, de 15/01/02. 

9. Empreender esforços para aumentar o investimento nas regiões 

Noroeste de Minas, Alto Paranaíba, Centro Oeste e Jequitinhonha/ 

Mucuri, com a finalidade de proporcionar a maior distribuição 

isonômica de recursos nas regiões administrativas do Estado. 

10. Identificar as alterações qualitativas em demais atributos de 

programas e ações já existentes no PPAG, tais como: objetivo, 

finalidade, unidade orçamentária responsável e unidade de 

medida dos produtos. 

10.3 Gestão por Resultados (item 4, CAMGE/2011, fls. 1852 

a 2081) 

11. Utilizar o controle por resultados como instrumento para o 

aperfeiçoamento da gestão pública, promovendo: a modernização 

do processo orçamentário, o aprimoramento dos sistemas de 

controle interno e externo e a eficiente administração dos recursos 

públicos, de modo a contribuir para a efetividade do Estado, tendo 

em vista a qualidade de vida e o bem estar da sociedade. 

12. Criar instrumentos de aferição para avaliação da qualidade fiscal 

que permitam análises mais consistentes, considerando não 

somente a quantidade, mas também a qualidade dos gastos, 
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tendo em vista a insuficiência dos indicadores utilizados pelo 

Governo para a análise dos resultados de políticas e programas 

implementados. 

13. Observar o equilíbrio fiscal de longo prazo, acompanhando os 

dados relativos às fontes alternativas de receitas, atualmente 

concentradas em operações de créditos, as quais podem até 

contribuir para a solução de problemas atuais, mas representam 

dívida e, portanto, compromissos para os governos futuros. 

14. Definir indicador(es) que possibilite(m) a aferição do alcance do 

objetivo do Programa Fortalecimento Institucional para 

Modernização da Gestão Fiscal. 

15. Conjugar, com análises específicas, o indicador relativo à 

execução dos Projetos Estruturadores da área de Qualidade e 

Inovação em Gestão Pública, uma vez que atualmente apresenta 

uma visão ampla da execução dos programas. 

16. Definir indicador do programa estruturador Cidade Administrativa 

que meça a economia efetuada com a sua implantação. 

17. Definir adequadamente o produto da ação Execução de Obras 

Complementares, integrante do programa estruturador Cidade 

Administrativa, em observância ao princípio da transparência e às 

diretrizes estabelecidas no Manual de Revisão do PPAG 2008-

2011.  

18. Aprimorar os indicadores utilizados para avaliação de programas 

realizados na área Qualidade e Inovação em Gestão Pública, 

tendo em vista a insuficiência para avaliação dos resultados 

propostos para os respectivos programas e ações e/ou a não 

integração do aspecto qualitativo dos gastos públicos.   
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19. Explicitar a SEPLAG os parâmetros utilizados na mensuração do 

grau de cumprimento do índice de satisfação dos acordos de 

resultados firmados pelo Poder Executivo com seus órgãos e 

entidades.  

20. Promover melhorias no cenário educacional do Estado em geral e, 

em especial, de regiões do Jequitinhonha/Mucuri e Norte. 

21. Atentar para o adequado estabelecimento das metas físicas e 

financeiras de ações compreendidas na área de resultados 

Protagonismo Juvenil, a fim de que seja alcançado o planejamento 

realizado e concretizados os objetivos almejados por meio da 

implementação dos programas.   

22. Definir políticas sociais de maior abrangência na área de resultado 

Vida Saudável e efetuar uma análise de forma desagregada nos 

Municípios, de modo a que os mesmos consigam aprofundar os 

conhecimentos sobre as suas realidades, identificando os grupos 

populacionais que se encontram sob maior risco e utilizando 

regularmente o indicador Anos Potenciais de Vida Perdidos – 

APVP como instrumento complementar na análise da mortalidade. 

23. Avançar na atenção primária à saúde, principalmente na região do 

Jequitinhonha/ Mucuri que apresentou a pior taxa de mortalidade 

infantil e a menor proporção de nascidos vivos de mães com sete 

ou mais consultas de pré-natal. 

24. Promover avanços, em relação ao indicador Cobertura 

Populacional do Programa Saúde da Família, da área de resultado 

Vida Saudável, notadamente na região do Triângulo, onde foi 

detectada a pior cobertura do Programa Saúde da Família – PSF, 

apesar dos progressos obtidos no Estado como um todo. 
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25. Incluir nos sistemas de saúde a participação social e a interface 

permanente entre sociedade e governo acerca das políticas 

públicas, tornando-os espaço privilegiado de governança setorial e 

expressão da real articulação entre os pilares econômico, social e 

ambiental.  

26. Investir na expansão de acesso aos serviços de abastecimento de 

água nas regiões Rio Doce, Jequitinhonha/Mucuri e Norte de 

Minas.  

27. Investir na expansão dos serviços de acesso à rede de esgoto ou 

fossa séptica, uma vez que há uma percentagem relativamente 

grande de domicílios sem acesso a esses serviços. 

28. Aumentar os investimentos governamentais, promovendo um 

maior alinhamento na execução do seu planejamento, no tocante 

aos programas da área de resultado Defesa Social.  

29. Monitorar os crimes ambientais, por meio do Programa 

Estruturador Polícia Ostensiva, da área de resultado Defesa 

Social. 

30. Criar indicador específico para aferir a segurança pública nas 

escolas, na área de resultado Defesa Social, visando a um 

constante monitoramento e controle dessa situação, tendo em 

vista a incidência de delitos nesses espaços, conforme divulgado 

pelos meios de comunicação. 

31. Incluir o indicador Índice de Desempenho da Política Pública de 

Meio Ambiente (IDPA) no Caderno de Indicadores, tendo em vista 

a observância do Decreto Estadual 45.338/10, que o adotou, 

visando subsidiar o desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
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políticas públicas de meio ambiente e projetos na área do 

desenvolvimento sustentável.  

32. Incluir o indicador Índice de Qualidade de Ar – IQAr, no PMDI e no 

Caderno de Indicadores.  

33. Manter a política efetiva de uso racional do solo e melhoria de sua 

qualidade, mitigando-se o uso de agrotóxicos e conjugando-se 

com a criação de canais de comercialização e políticas perenes de 

certificação ambiental, buscando-se uma inserção econômica 

diferenciada de Minas Gerais no chamado Green Market. 

34. Monitorar as metas progressivas para atingir a média nacional de 

área preservada por Unidades de Conservação, com a efetiva 

implantação dos respectivos planos de manejo, bem como a 

consequente regularização fundiária destas unidades. 

35. Estender os programas de revitalização de bacias hidrográficas, a 

exemplo do efetuado no Rio das Velhas. 

36. Efetuar análise conjunta por intermédio do Conselho de Política 

Ambiental (COPAM) e Comitê de Bacias Hidrográficas (CBH) com 

o objetivo de mitigar os efeitos poluidores e degradadores do meio 

ambiente, bem como dos problemas decorrentes das atividades 

de agricultura e mineração que afetam a qualidade da água. 

37. Manter a análise dos programas, projetos e ações da Área de 

Resultado Qualidade Ambiental com base na transversalidade, 

intersetoriedade e interdependência das demais áreas do PMDI. 

38. Realizar a alocação de recursos orçamentários nas políticas 

ambientais de maneira mais intensa e célere. 
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39. Acompanhar pari passu a execução do programa Caminhos de 

Minas, de modo a atingir uma maior eficácia na área de resultado 

Rede de Cidades e Serviços, tendo em vista que o Programa 

PROACESSO foi encerrado no exercício de 2011, dado a sua 

importância e a transversalidade desse programa com a COPA 

2014. 

40. Manter a coerência das previsões físicas e financeiras dos 

programas e ações na área de resultado Rede de Cidades e 

Serviços, assegurando a aderência das ações de urbanismo ao 

planejamento. 

41. Considerar, na composição do indicador de qualidade das 

estradas mineiras, as variáveis que não o compõem atualmente, 

tais como: a sinalização, iluminação, quantidade e traçado de 

curvas perigosas, volume elevado de tráfego por perímetros 

urbanos, melhor controle e fiscalização de velocidade e transporte 

de cargas. 

42. Promover, com vistas à implementação de um desenvolvimento 

sustentável na área de resultado Logística de Integração e 

Desenvolvimento, a integração dos governos municipais, 

estaduais e o governo federal, para que possam cumprir as 

políticas de proteção ao meio ambiente, inclusive no controle da 

qualidade do ar e da emissão de resíduos.  

43. Participar de movimentos de caráter mundial, estabelecendo 

programas e metas, propiciando uma conscientização de políticas 

ambientais, na área de resultado de Logística de Integração e 

Desenvolvimento. 
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44. Melhorar o planejamento dos programas da área de resultado 

“Inovação, Tecnologia e Qualidade”, uma vez que os valores 

orçamentários iniciais dos programas analisados ficaram 

subestimados. 

45. Elevar o investimento nos programas estruturadores da área de 

resultado Investimento e Valor Agregado da Produção, em 

conformidade com o estabelecido no PMDI. 

46. Aprimorar o planejamento na área de resultado Investimento e 

Valor Agregado da Produção, com melhor alocação de recursos e 

novas reavaliações das metas físicas. 

47. Direcionar as ações e recursos da área de resultado “Redução da 

Pobreza e Inclusão Produtiva” com transparência e eficiência para 

efetivamente instrumentalizar ações nos setores essenciais como 

a educação, a saúde e a segurança, garantindo o 

desenvolvimento sustentável e a inclusão social produtiva. 

48. Manter a alocação de investimentos prioritariamente para o 

desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio 

Doce. 

10.4 Dívida Pública do Governo do Estado de Minas Gerais 

(item 5, CAMGE/2011, fls. 2091 a 2111) 

49. Manter esforços na gestão da Dívida Pública do Estado, 

objetivando reduzir seu montante, haja vista que, em 2011, o 

superávit primário alcançado não foi suficiente para fazer face aos 

serviços da dívida. 

50. Incluir os critérios de limitação de empenho e movimentação 

financeira na LDO, caso se verifique, ao final de um bimestre, que 
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a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das 

metas de resultado nominal, fundamentando as metas traçadas na 

LDO em cálculos compatíveis com a realidade do Estado. 

51. Promover a limitação de empenho e movimentação financeira, 

conforme determina o art. 9º da LRF, evitando-se, com isso, a 

reincidência do ocorrido no exercício de 2011. 

10.5 Planejamento de Curto Prazo e Execução 

Orçamentária (item 6, CAMGE/2011, fls. 2125 a 2145) 

52. Fixar, no texto das próximas LDOs, o percentual destinado ao 

atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas 

regionais, conforme exigência do § 5º do art. 155 da CE/89.  

53. Indicar as normas relativas ao controle de custos que permitam a 

avaliação dos resultados dos programas e o acompanhamento da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial, em cumprimento ao 

art. 4º, I, alínea “e” e ao art. 50, parágrafo 3º, da LRF. 

54. Cumprir integralmente o disposto no art. 12 da LRF, quanto à 

projeção da receita estadual na LDO, apresentando a metodologia 

de cálculo e as premissas utilizadas.  

55. Especificar qual seja a política de melhoria relacionada com o 

cenário macroeconômico do respectivo exercício, presente no 

Anexo de Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais do 

Exercício Anterior, como estabelece as determinações da Portaria 

462, de 5/8/09, da STN.  

56. Elencar as providências a serem adotadas e seus respectivos 

valores, caso se concretizassem os riscos fiscais mencionados na 

Tabela 229, às fls. 2141, conforme orientação estabelecida no 
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Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria 462 de 

05/08/09 da STN e o art. 4º, § 3º, da LRF. 

57. Definir na LOA um percentual total de suplementação que 

comporte todos os gastos, inclusive os de pessoal, de forma a 

adequar-se aos ditames constitucionais e legais. 

58. Aprimorar o planejamento das empresas estatais dependentes, 

evitando-se realização financeira maior que a autorização de 

créditos orçamentários. 

59. Aplicar, no exercício de 2012, o saldo positivo de R$ 112,484 

milhões, apurado no exercício de 2011 entre as Receitas de 

Alienação de Bens e as Despesas de Alienação de Bens, 

conforme o disposto no art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

60. Evidenciar a renúncia de receita, bem como a sua compensação, 

em cumprimento do inciso V do §2º do art. 4º, combinado com o 

inciso II do art. 5º da LRF, além de demonstrar quais empresas 

receberam benefício fiscal e o impacto financeiro que a renúncia 

fiscal representa para os cofres do Tesouro do Estado, em 

homenagem ao princípio da transparência. 

61. Computar como despesas executadas ao longo do exercício 

apenas aquelas liquidadas e, no encerramento do exercício, 

considerar as despesas liquidadas e as inscritas em restos a 

pagar não processados, conforme orientação da STN, por meio do 

Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais – RREO, aprovado 

pela Portaria 249/10. 

62. Evidenciar a evolução dos gastos com Terceirização por Poder e 

Órgão, ressaltando-se a inclusão, na composição dos valores, do 

elemento de despesa “Outras Despesas de Pessoal decorrentes 
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de contrato de Terceirização”, classificáveis no Grupo de Despesa 

1 – “Pessoal e Encargos Sociais”, pois essas despesas são 

classificáveis no Grupo de Despesa 1 – “Pessoal e Encargos 

Sociais”, em conformidade com o § 1º do art. 18 da LRF. 

63. Evidenciar as causas determinantes do não atingimento da meta 

total das despesas de capital pactuadas do PMDI para 2011, e da 

mudança na composição dos gastos nesse grupo nos últimos 

anos, favorecendo dispêndios com amortização da dívida em 

detrimento dos investimentos. 

64. Encaminhar ao TCEMG, tempestivamente, os relatórios resumos 

do sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde – 

SIOPS, relativos aos demonstrativos semestrais e anuais, para o 

pleno atendimento à fiscalização e atuação do controle externo.  

65. Estabelecer a FAPEMIG indicadores que permitam aferir o alcance 

de seus objetivos e a efetividade das atividades realizadas, 

utilizando melhor os instrumentos de planejamento, de forma 

eficaz e constante. 

66. Efetuar o Governo do Estado os desembolsos fixados 

constitucionalmente de, no mínimo, 1% da RCO em duodécimos, 

à FAPEMIG. 

67. Promover os Poderes Executivo e Legislativo a revisão e possíveis 

modificações na LDO, uma vez que a própria FAPEMIG entende 

que a determinação constante do texto normativo relativa à 

destinação dos 25% dos recursos repassados em projetos de 

pesquisa do Estado conflita com a própria Constituição Estadual.  
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68. Observar o disposto na Portaria MPS nº 746, de 27/12/11, quanto 

à aplicação dos aportes destinados à cobertura do déficit atuarial 

do RPPS. 

69. Acompanhar a tendência de crescimento da folha salarial, uma 

vez que se verificou um comprometimento maior com a despesa 

de pessoal, tal como no exercício de 2010. 

70. Observar o Tribunal de Justiça Militar o disposto no art. 17 da 

CE/89 e art. 7º da Lei Estadual nº 13.768/00, dos quais se 

depreende que por despesa com publicidade deverão ser 

compreendidas todas as despesas referentes à fase de geração 

da matéria a ser veiculada. 

71. Estabelecer parâmetro de aferição relativo ao valor dos dispêndios 

realizados com publicidade, conforme determina a CE/89. 

72. Realizar levantamento dos processos ainda não apreciados por 

este Tribunal que versem sobre verba repassada a título de 

subvenções e auxílios, de modo a viabilizar um exame consistente 

dos valores apurados na conta, apesar de ter sido constada uma 

diminuição do saldo pendente de baixa contábil em 2011. 

73. Evidenciar separadamente a escrituração dos Restos a Pagar 

Processados da Conta de “Obrigações Liquidadas a Pagar”, para 

que não haja prejuízo da transparência da informação contábil e 

sua análise, ressaltando-se que deverão ser guardadas as 

alterações que virão das Normas Contábeis Internacionais e 

resultarão em uma reformulação geral do Plano de Contas 

obrigatório para todos os entes públicos, com as adequações 

cabíveis à realidade brasileira. 
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74. Regularizar os lançamentos relativos aos valores que compõem o 

saldo de Restos a Pagar, no caso específico de RPP, desde 1997, 

e RPNP, desde 2007, uma vez que violados os conceitos legais 

sobre Dívida Flutuante, na qual estão inclusos os Restos a Pagar, 

compostos por compromissos de curto prazo, inferiores a 12 

meses. 

75. Adequar o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Poder 

Legislativo seus registros relativamente aos Restos a Pagar 

Processados (RPP) e Restos a Pagar não Processados (RPNP), 

pois apresentaram valores inscritos desde 2009 e 2010. 

76. Evidenciar a conta de Obrigações a Liquidar de Exercícios 

Anteriores, demonstrativa dos Restos a Pagar Não Processados, 

de modo a contemplar as alterações advindas das Normas 

Internacionais de Contabilidade, que culminarão com a 

implantação de um novo plano de contas único. 

77. Justificar o cancelamento de R$188,399 milhões do total de 

valores inscritos em Restos a Pagar não Processados, 

anteriormente de R$ 1,417 bilhão, conforme demonstrado às fls. 

2.305 do relatório da CAMGE/2011. 

78. Evidenciar corretamente no Demonstrativo de Restos a Pagar do 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO – os 

Restos a Pagar Não Processados liquidados e pagos no exercício 

seguinte ao da sua inscrição, pois constituem valores que 

compõem a Dívida Flutuante. 

79. Observar o Poder Executivo a LRF no tocante às inscrições em 

Restos a Pagar não Processados, cujo limite é a disponibilidade 

financeira de caixa, uma vez que o Poder Executivo apresentou 



 
            TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2011 401 

 

1.2 T

C

E

M

G 

   

FLS. ------

_____

_____

_____

_ 

     _____ 

 

 

suficiência financeira até as inscrições em Restos a Pagar não 

Processados alcançar o montante de R$ 785,932 milhões. No 

entanto, ao inscrever R$ 1,361 bilhão em Restos a Pagar não 

Processados, registrou-se uma insuficiência de R$ 575,073 

milhões, o que equivale dizer que esse total foi inscrito sem a 

devida disponibilidade financeira de caixa, em desacordo com o 

art. 55, inciso III, alínea b, 3 e 4 da LRF. 

10.6 Previdência Social do Servidor Público (item 7, 

CAMGE/2011, fls. 2309 a 2320) 

80. Elaborar o orçamento da seguridade social, em consonância com 

o § 5°, inciso III, do art. 165 e do § 1° do art. 195 da Constituição 

Federal. 

81.  Adotar medidas legais pertinentes com vistas à diminuição do 

déficit previdenciário e da dependência dos aportes de recursos 

financeiros do Estado, de modo a suportar os benefícios pagos 

aos segurados. 

82. Monitorar o IPSM a segmentação do plano de custeio dos 

benefícios assistenciais e previdenciários, com as avaliações 

atuariais em separado, observando ainda a segregação entre os 

recursos destinados à saúde e à previdência, conforme disposto 

no art. 5° da Lei 9.717/98 e do art. 14 da portaria MPS 403. 

83. Apresentar o IPLEMG a projeção atuarial do plano para fins de 

consolidação dos dados projetados dos regimes próprios de 

previdência do Estado, conforme disposto no art. 53, § 1°, II, da 

LRF. 
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10.7 Análise Orçamentária, Financeira e Patrimonial (item 

8, CAMGE/2011, fls. 2338 a 2394) 

84. Apresentar a SCCG/SEF, em notas explicativas, quaisquer 

mudanças na elaboração dos demonstrativos contábeis, com os 

respectivos impactos nas contas que forem alteradas, 

principalmente no tocante aos saldos das que tenham sofrido 

variação anual substancial, a fim facilitar a compreensão do 

impacto de tais variações no patrimônio estadual. 

85. Fazer a evidenciação da previsão da receita e da fixação da 

despesa no orçamento estadual, bem como na execução 

orçamentária, pelos valores brutos, demonstrando a contribuição 

de formação do FUNDEB e os recursos recebidos a este título, 

nos termos do art. 6º da Lei nº 4.320/64 e Portaria Interministerial 

n.º 163 da STN. 

86.  Elaborar a SCCG/SEF metodologia contábil de forma a permitir a 

consolidação, nos demonstrativos contábeis, dos dados das 

empresas estatais dependentes, nos termos do art. 50, III, da LRF, 

bem como dos arts. 4º e 5º da Portaria n.° 589/2001 da STN. 

87. Apresentar a SCCG/SEF esclarecimentos dos motivos da 

realização de depósitos bancários em instituições financeiras não 

oficiais, contrariando o art. 164, § 3º, da CR/88. 

88.  Proceder a CGE à adequação do Plano de Contas do Estado, de 

modo a espelhar as movimentações das contas do estoque nas 

variações patrimoniais.  

89.  Proceder à regularização dos valores registrados em Diversos 

Responsáveis Apurados (Bens e Valores em Circulação- Ativo 
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Circulante), tendo em vista que, desde 1982, permanece a 

existência de valores registrados nessa conta, pendentes de 

regularização e passíveis de baixa em razão da prescrição.  

11. OUTRAS RECOMENDAÇÕES 

90. Observar, na elaboração da LOA, as diferenças técnicas entre os 

procedimentos de alterações orçamentárias (créditos adicionais e 

realocações orçamentárias) de forma a evitar a utilização irregular 

desses instrumentos, pois as modificações das dotações 

orçamentárias em seus componentes de classificação, segundo os 

critérios institucional, funcional-programático ou por natureza de 

despesa, alteram quantitativamente ou qualitativamente o 

orçamento aprovado. 

91. Identificar, quantificar e registrar, este Tribunal de Contas, os 

benefícios alcançados pelo Estado em razão do cumprimento das 

recomendações apresentadas nestes autos, em consonância com 

o Projeto Prioritário “Benefícios do Controle Externo” definido na 

Portaria nº 74/PRES/2012. 

 

III - PARECER DO AUDITOR 

  Este Auditor, de acordo com os princípios constitucionais e 

normas legais aplicáveis à espécie, com espeque nos princípios contábeis 

geralmente aceitos, nas normas brasileiras de contabilidade aplicáveis à 

Administração Pública, nas normas usuais de auditoria e finanças públicas 

e com base ainda nos exames e conclusões presentes na fundamentação 

e naqueles reportados pelo órgão técnico desta Corte de Contas, em 

cumprimento ao que estatui o art. 76, I, da Constituição Estadual de 1989, 

combinado com os artigos 3º, I, e 27, V, da Lei Orgânica desta Casa, Lei 
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Complementar 102/08, emite parecer conclusivo acerca das contas do 

exercício de 2011, de responsabilidade do Excelentíssimo Sr. Governador 

Dr. Antônio Augusto Junho Anastasia, que ora tramitam nesta casa, nos 

autos do processo n. 872.207; e 

Considerando que as contas atinentes ao exercício de 2011 

foram prestadas pelo Governador à Assembleia Legislativa no prazo 

previsto no art. 90, XII, da Constituição Estadual de 1989 e no art. 40, § 1º, 

da Lei Complementar Estadual 102, de 17/1/08, Lei Orgânica do Tribunal 

de Contas do Estado de Minas Gerais; 

Considerando que as contas prestadas incluíram, às fls. 1057 e 

1058, as do Chefe do Poder Executivo e do Ministério Público, assim como 

as dos Presidentes dos Poderes Legislativo e Judiciário, nos termos do que 

dispõe o art. 56 da Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade 

Fiscal; 

Considerando que o relatório do órgão central do sistema de 

controle interno que acompanha este parecer, fls.761 a 984, nos termos do 

art. 40, § 3º, da Lei Orgânica deste Tribunal, e do art. 230, § 1º, da 

Resolução 12, de 19/12/2008, Regimento Interno do Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais, contém informações concernentes à execução da 

lei orçamentária anual;  

Considerando que esta Corte de Contas recebeu cópias dos 

balanços gerais da administração pública estadual, bem como dos demais 

demonstrativos e relatórios exigidos pela Instrução Normativa nº 13/2011, 

de 14/12/2011, deste Tribunal, fls. 987 a 1696, tendo eles sido elaborados 

conforme os preceitos de contabilidade pública, expressando os resultados 

da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; 
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Considerando que a análise técnica sobre as referidas contas, 

bem como a emissão deste parecer, não interferem nem condicionam o 

posterior julgamento por este Tribunal das contas dos administradores e 

demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta, 

indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes, bem como não impedem 

a fixação de responsabilidade de quem tiver dado causa a perda, extravio 

ou outra irregularidade de que tenha resultado prejuízo ao Estado, 

conforme disposto no art. 76, II e III, da Constituição Estadual de 1989; 

Considerando que as impropriedades e divergências de caráter 

formal ou conceitual verificadas quanto às normas atinentes à contabilidade 

e finanças públicas não se caracterizam como atos deliberados, ilegítimos 

ou antieconômicos que pudessem resultar em dano ao erário ou prejuízo à 

concretização do interesse público, ensejando, entretanto, a formulação de 

recomendações e adoção das medidas nelas indicadas; 

Considerando que as exceções e achados de auditoria 

indicados ao longo da fundamentação deste parecer, embora não impeçam 

a aprovação das contas, requerem a adoção das medidas saneadoras 

destacadas no tópico relativo às recomendações formuladas; 

É de parecer que os Balanços Gerais da Administração Pública 

Estadual representam adequadamente a posição financeira, orçamentária 

e patrimonial, em 31 de dezembro de 2011, bem como o resultado das 

operações, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade 

aplicáveis à Administração Pública, estando assim as Contas de 

responsabilidade do Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, Dr. 

Antonio Augusto Junho Anastasia, relativas ao exercício de 2011, em 

condições de merecer aprovação, com as recomendações indicadas no 

item 10 deste parecer, devendo esta Corte de Contas, em nossa opinião, 

nos termos do inciso I do art. 76 da Constituição do Estado de Minas 



 
            TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 
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_____
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_ 

     _____ 

 

 

Gerais, emitir PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS 

CONTAS GOVERNAMENTAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2011, 

com fulcro no art. 45, inciso I, da Lei Complementar 102, de 17/1/08, Lei 

Orgânica desse Tribunal de Contas.  

É o nosso parecer. Sub censura. 

 

 

Belo Horizonte, 12 de junho de 2012 

 

 

Licurgo Mourão 

AUDITOR 

Tribunal de Contas de Minas Gerais 

 

 


