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PROCESSO N.: 747.679 
 

BALANÇO GERAL DO ESTADO 

EXERCÍCIO: 2007 

INTERESSADO: Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas 
 

Gerais Aécio Neves da Cunha 
 
 
 
 

I - RELATÓRIO 
 
 
 

Exmo. Sr. Dr.  Conselheiro Presidente Elm9 Soares Braz, eminente 

Conselheiro  Relator Exmo.· Sr. Or. Antônio Carlos Andrada,  Exma.  Sra. 

Ora. Conselheira  Revisora  Adrier)e Andrade, Exmos.  Srs. Conselheiros, 

ilustres Auditores, Exma. Sra. Ora. Procuradora do Ministério Público 

Especial junto  a e ta  Corte  deContas,   lima.  Sra.  Ora. Maria  Celeste, 

Auditora G ral  do  'Estado, lima. ,Sra.  Ora. Maria  Conceição  Barros  de 
' ,'->, ., > 

Rezende,  Contadora  Geral  do  Estado,  demais :autoridades  presentes, 

caros servidores, Sras. e Srs. 

 

 
 

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

Estadual  de  1989,  combinado  com  oartigos  3°,     I,  e  27,  V,  da  Lei 

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

conclusivo acerca das contas do exercício de 2007, de responsabilidade 
 

do Excelentíssimo  Sr. Governador  Or. Aécio Neves  da Cunha,  que ora 

tramitam nesta casa, nos autos do processo n. 747.679. 

 
 

Parabenizamos o Conselheiro Relator Antônio Carlos Andrada que, 

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

acompanhamento da execução orçamentária. 
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Salientamos que a tramitação do processo em exame obedeceu às 

normas ditadas pela legislação, tendo sido assegurado o devido processo 

legal, tal qual o preconizado pela Constituição da República Federativa do 

Brasil. 

 
 

Este Balanço Geral do Estado de Minas Gerais foi encaminhado 

pelo Chefe do Executivo !ravés  do ofício OF.GAB.GOV. números 33/08 

e 35/08, apresentando sua prestação de. contas assim·discriminada: 

 
 

Relatório  Contáb'il elaborado .. pela  Superintendência  Central de 

Contadoria Geral da Secretaria de Estado de Fazenda - 

SCCG/SEF (piloto}; 

 
 

-  Sumário Executivo dos Helató.rios da Auditoria:-Geral do Estado - 
" ,., 

AUGE; 
 

 
 

Relatório  de  Auditoria  da  Execução  do  Orçamento  d 2007, 

apresentado pela A!JGE (Anexo 11); 

 
 

. Relatório de., valiàção Social dos  Programas Governamentais, 
X  ., 

elabonido pelaAU<3E(Anexo 111); 
 

 
 

Relatório de. Execução de Investimentos em Programas Sociais 

elaborado pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento da 

Secretaria de  Estado de  Planejamento e  Gestão 

SEPLOR/SEPLAG (Anexo IV); 

 
 

Balanços Gerais da Administração Direta, Autárquica e 
 

Fundacional e dos Fundos Estaduais (Anexos V, VI, VIl e VI I); 
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Ofício OF.SEC.SCCG/GAB 176/2008,  contendo "Errata Gestão 

Patrimonial - Grupo Compensado" e outros documentos (Anexo 

IX). 

 
 

Não integrou a Prestação de Contas o  Relatório sobre 

Desempenho da Arrecadação, em relação à previsão, conforme exigência 

do art. 58 da Lei de ResRonsabilidadFiscal - LRF e do art. 15, IV, da 

Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - 

IN  TCEMG. 002/01.   Esta  situação ensejou, por parte  do  Conselheiro 

Relator, abertura de vista, cuja anális.e é feita em tópico específico deste 

parecer. , 

 
 

·'A Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária - 

CAEO, conforme dispostono art: 1.6.8 do Regim nto 1nterno desta Corte, 

Resolução 10/96, : elaborou  p rcuciente  relatório · sobre   as  contas 

governamentais, abordando  os  aspectos da  execução  orçamentária, 

financeira, contábil e patrimonial. 

 
 

ÇS$e relatório· eqcontra-se acostado aos autos, numerado das fls. 
 

1651  a  2.32q,  eviçtenciando os. resultadqs  alcánçadôs  ao  longo  do 
" 

exercício êm exam, avaliando  O CUmprimento  d()S limites constitucionais 
 

e legais estabelecidos e a 'obseryân ia das nqrrnas de finanças públicas 

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

e para o controle dos gastos públicos. 

 
 

Busca 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, 

além  dos  impactos  das  parcerias  firmadas  com  as  entidades  que 

compõem o terceiro setor e dos incentivos fiscais concedidos aos 

produtivos da economia. 
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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. 

 
 
 

11    - FUNDAMENTAÇÃO 
 

 
1.  CONJUNTURA ECONÔMICA 

 
 
 

Estudos e análises internacionais recentes apontam o que a 

experiênCia  das   úJ irnas, décadas   tem   insistentemente  . demonstrado: 

crescimento   econõmic   nãocqnduz    necessariamente    a   um   maior 

desenvolvimento.   Isso,   p.Ôis   o 'd senvolvimento  transpõe   .a  esfera 
 

econômica,   perpaasando   os  aspe tos   humano,   sôcial   e  político.  A 

religação dessas esferas na feitura tle políticas públicas  voltadas para o 

desenvolvimento   do   Brasil   é   essencial   para   sairmos   do   rol   dos 

percentuais para um avanço concreto em termos de crescimento. 

 
 

Desde a criáção  das;;Nações UnidÇls, o B[asil tem se posicionado 

internàcionalmente' como líder ao· movimento de:valorização  dos países 

ditos subdesemvolvidos ou em desenvolvimento.: A busca sempre foi por 
 

soluções condizentes à realidade histórica e social desses países e não 

por medidas econômicas gerais e de aplicação universal. Entretanto, o 

descompasso  entre o discurso  internacional e a prática política nacional 

sempre se verificou. 

 
 

Mais do que nunca, urge a criação de possibilidades  de um 

crescimento sustentável, portador de um avanço real em termos de 

distribuição de renda, de geração de empregos e de melhoria   eral das 

condições   de   vida   da   população.   É   preciso   ultrapassar 
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recomendado internacionalmente pelos organismos de financiamento 

internacional.  São   as   soluções   locais,  contextualizadas,  que   nos 

permitirão desenvolver o potencial latente que nosso país apresenta em 

termos de comércio exterior, de turismo e de corpo técnico especializado. 

 
 

As dimensões continentais do Brasil permitem um crescimento 

superior ao apresentado e P1 2007-5,4%, que significou um acréscimo de 

somente 1,6% em relação ao ano anterior ..,.  assim como o que tem se 

verificado em relação à China e à Índia. Esses dois países avançam a 

passos largos em termos de investimento em educação e tecnologia com 

base em stratégias de cre cimento bem delimitadas. O planejamento de 
' . ,' 

longó prazo deve ser priOrizado para um aproveitamento mais efetivo das 
y ....    v 

pQiíti as   públicas,  devendo   haver ··uma  preocupaç ão   reàl   com   a 

continuidade daquelas já io-lplementadas. 
 

 

Segundo  dados.  da  CAEO, às  fls.   1665  e   1667,  a  política 

econômica nacional de austeridade, com fixação· de elevadas taxas de 
" h '  '    ',.- 

juros,  alta  carga  tributária  e  contenção ·. dos  gastos  governamentais, 
.  ,, 

man eye a trajetória da taxa·inflacionária, justificando a condUÇão:de uma 
 

política  monetária: :restritiva  De tacam-s  os :investimentos privados 

(formação  bruta  de  capital  fixo)  e  cónsumo  das ·famílias  como  as 

principais  fontes  de  crescimento, com  13,4%  e  6,5%  de  expansão, 

respectivamente, re.sultantes daredução da taxa nominal básica de juros, 

aumento da remuneração e do grau de confiança e otimismo para com a 

política econômica. Verificou-se um bom desempenho das exportações - 

aumento de  16,58%,  principalmente devido  ao  aumento  dos  preços 

internacionais  das  commodities.  Dados  do  IBGE  indicam que a 

valorização do câmbio acarretou um incremento  substantivo das 

importações - 20,7% em  relação a 2006 - mas  não  impediu que a 

balança comercial apresentasse superávit de US$40,039 bilhõ  s, devido 
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ao  trabalho que  tem  sido  feito pelo  governo federal  de  incentivo às 
 

exportações e ao aporte de investimentos estrangeiros diretos1
. 

 

 
 

Em suma, vários esforços têm sido feitos para manter o 

crescimento econômico do país, mas é preciso inovar em termos de 

soluções  para  uma  diminuição  das  desigualdades  que  obstaculizam 

nosso desenvolvimento. E:n.tre .as diversas propostas que se apresentam 

no cenário mundial de combate à desigualdade, estão os Objetivos do 

Milênio propostos pelas Nações Unidas. A meta é a modificação das 

políticas mundiais:para o seu alcance.. até 20152
•  Em 2007, o Brasil atingiu 

a primei[ÇJ  meta: a de  dim,inuir pela metade a· população  vivendo em 
 

extrema' pobreze . assóláda pela  fome. ,Dados  do  IBGE  (Instituto 

BrasHeito de G·eografia e EstÇitísticà) e da PNAD (Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios) indicam que o índice d. brasileiros vivendo na 

extrema pobreza caiu de 8,8% para 4,2%. Esse é um grande passo do 

país .em dire.ção a uma maior eqüidade e distribuição de riquezas. 

 
 

 
1.1.. Eco·nomia de Minas. Gerais 

 

 
 

Minas Gerais consolida-se á cada ano na posição de terceira maior 

economia do Brasil, sendo que a xpansão da àtividade industrial no país 

foi   liderada  pelo   nos o.  Esfado. ·Segundo   dados  do   Relatório  da 

CAE0/2007, às fls.1670, e da Secrétarià de Desenvolvimento do Estado 

de Minas Gerais, o crescimento de 8,6% em 2007 se deveu em grande 
 

 
 

1 PIB  cresce  5,4%  e  chega  a  R$  2,6  trilhões  em  2007.  Disponível  em: 

<http://www.ibge.gov.brlhome/presidencialnoticias/noticia_visualiz.php?id_noticia+1106&id_pag 

ina=l>  Acesso em: 19 maio 2008. 
2  Os objetivos do Milênio são: (i) erradicar a extrema pobreza e a fome; (ii) garantir a educação 

básica de  qualidade  para  todos;  (iii)  promover  a  igualdade  entre  os  sexos  e  a  au onomia  das 

mulheres; (iv) reduzir a mortalidade  infantil; (v) melhorar a saúde das gestantes;  (vi   combater o 

HIV/AIDS,   a  malária   e  outras   doenças;   (vii)   garantir   a  sustentabilidade  ambi  ntal;   (viii) 

estabelecer parcerias para o desenvolvimento.  www.pnud.org.br/milenio. 

http://www.ibge.gov.brlhome/presidencialnoticias/noticia_visualiz.php?id_noticia%2B1106&amp;id_pag
http://www.ibge.gov.brlhome/presidencialnoticias/noticia_visualiz.php?id_noticia%2B1106&amp;id_pag
http://www.pnud.org.br/milenio
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parte  ao  dinamismo  da  indústria automobilística - impulsionada  pelo 

aumento do crédito e do aquecimento da economia -e às exportações de 

minério de ferro e de outros produtos provenientes do setor extrativo. 

Esse incremento significou a ampliação das oportunidades de trabalho, o 

que contribuiu para o bom desempenho do Estado nas estatísticas de 

criação de empregos formais. 

 
 

O momento po itivo Vivido por Minas Gerais deve ser aproveitado 

para a atração de. investimentos .internacionais e para o fortalecimento de 

sua  posição ·.. nas  exportações  brasíleiras.  O  governo  estadual  tem 
<. ... :  '  ,, .r;  ·, 

desenvolvido . ·impqrtantes  ações   nesse   sentido,  para   uma   maior 
 

valorização das cadeias produtivas mineral, siderúrgica e metal mecânica,
 

. .  . .. 

e no fomento a··pesquisas reláÇionadas ao agronegócio. 
 

 
 

A expansão ·da produção industrial em 2007 apoiou-se tanto no 

desempenho da  indústria extrativa, como na de transformação. Nessa 

última, em 9 dos 12 ramos investigados pelo IBGE, verificam:-se taxas 
' ( '' " ' .  ' 

positivas, sendo que COUáO ·setor de VeÍCUlOS. automotores.O principal 

impactÇ>;:...; aumento de. 32,8%. 

 
 

Dados do Relatório da CAE0/2007, às fls.1670, demonstram que 

Minas  Gerais  apresentoll  crescimento· em  11 :(onze)  das  13  (treze) 

atividades  do  setor .. ind1,1strial   que  compuseram  a  amostragem.  No 

agronegócio, o  Estado 'cóntinua sendo um destaque em termos de 

produção e participação na produção nacional. As políticas de fomento 

desenvolvidas pelo Governo do Estado têm possibilitado esse incremento 

praticamente em todos os setores da economia, inclusive no comércio 

varejista, no qual, quanto à receita nominal de vendas, houve aumento de 

9,8% e,no volume de vendas, de 7%. A expansão da renda e do crédito 
 

refletiu no aumento do poder de compra, principalmente da população 

pertencente às classes C e O. 
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Ademais, constatam-se os esforços de consolidação da visão de 

que os conceitos de governança corporativa e de choque de gestão 

adotados na Administração Aécio Neves transformaram Minas Gerais em 

uma das regiões mais propícias ao investimento. Entretanto, é preciso 

ressaltar a necessidade de ampliação da política de inserção internacional 

do Estado para além dos s"e,tores de siderurgia e extrativismo mineral. 

 
 

Paralelamenté à hoa posrção do  Estado no  âmbito econômico, 

verifica-se umasituação'de exclusão social e pobreza, rincípalmente nas 

regiões do Vale dq .Jequitinhonha e do Mucuri. s ações nas áreas de 

educação, saúde e combate à pobreza devem s.er  postas em primeiro 

plano e é preciso buscar parcerias nacionais e internaGionais, não só no 

campo econômico, mas também no sociaL De fato, é preciso ponderar 

que a situação não,é diferente nos demais estados brasileiros. Como já 

afirmado, a persistência das desigualdades sociais no Brasil é um dos 

graridês entraves para o real desenvolvimento do país. :Desenvolvimento 
' "  ' '  '· ..:, 

esse visto como liberdade de,·todas as formas de carência  de educação, 

de sàúde, de participação política não como :incremento em índices 

construídos somente a partir do viés econô  ico3
 

 
 
 
 

1.2   Comércio Exterior Mineiro 
 
 
 

Em 2007 foi batido o recorde de embarques e desembarques de 

mercadorias em Minas Gerais. Segundo dados do Relatório da 

CAE0/2007, às fls.1671, houve um crescimento de 17,22% nas 

exportações mineiras em relação ao ano anterior, resultado esse que 

 
 

3 A concepção de desenvolvimento como liberdade aqui utilizada é de autoria de Amartya Sen e 

lhe conferiu o prêmio Nobel de economia em 1998 com o livro "Desenvolvimento como 

Liberdade".   O desenvolvimento, nessa perspectiva, significa um processo de al     amento das 

liberdades reais gozadas pelos indivíduos. 
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manteve o Estado na segunda posição no ranking de estados 

exportadores. A desaceleração da economia dos EUA continua sendo 

uma forte preocupação, pois esse é o segundo maior mercado de destino 

das exportações do Estado. Uma das metas perseguidas pelo Governo 

de Minas é justamente a ampliação de nossos parceiros comerciais e, 

nesse sentido, os mercados africano e árabe despontam como potenciais 

compradores. 

 

 

Em relação ã pauta de exportações mineira;,houve um crescimento 

de 28,74%·nas vêndas:'cfe;mínério de ferro e 20,73% has de café.  Os 

produtos· exportados  em  que  se  constata  maior  incremento  são  o 

ferroniobio - 101,30% em relação a 2006 - e outros silícios - 29.,10% - 

segundo dados do Relatório da CAE0/2007, às fls. 1672 e 1673. O 

importante  acréscimo  dà  produção  de  commodities   impactou 

positivamente no volume exportado pelo Estado. Houve aumentos 

substanciais do. envio de merc d.orjasà  China, ·Alemanha, Ar9entina e 

Paí es Baixos.Dentre os municípios mineiros qúe  se destacara,m como 
 

exportadores, figuram ltaqira 
 

c6mo maior exportador, Nova Lima, Ouro 

Preto,. Varginha, Betim e Araxá.' Já o quadro de empresas líderes de 

intercâmbio comercial internacional permanece semelhante ao· de 2006, 

com a Vale do Rio Doceí a Fíat Automóveis S,A. e a Companhia Brasileira 
- ' > 

de Metalurgia   MineraçãC>, como,expoentes. 
À,' • 

 
 

A valorização do·· Real estimutou o. incremento das importações - 

alta de 33,85%, segundo dados do Relatório da CAE0/2007, às fls.1671, 

- mas deve-se ressaltar que grande parte do volume importado consiste 

em componentes e matérias primas para agregar valor aos produtos 

exportados pelas empresas mineiras. Assim, esse panorama de aumento 

das importações não pode ser considerado, a priori, desfavorável. 

Conforme dados do Relatório da CAE0/2007, às fls.1671, quanto ao valor 

agregado das   importações,  houve 
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importações de produtos básicos, 41,97%  nas importações de 

manufaturados e 70,31% nas importações de semi-manufaturados. 

 
 

 

2.  INSTRUMENTOS  LEGAIS  DE  PLANEJAMENTO  E 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
 

Consentâneo : qom norma constitucional proeminente presente no 

art. 165, I a 111, a Constituição F:eder,al de 1988   e art.. 153, I a 111,   e 154, 

parágrafo único, da · Qonstituiçã.o  Estadual de 1989, os '"instrumentos  de 
 

planejamento no  Estado de  Minas Gerais são  compostos pelo  Plano 

Plurianual de  Ação  Governamental - 'PPAG,  pela  Lei · éfé   Diretrizes 

Orçamentárias - LDO, pela Lei Orçamentária Anual - LOA, e pelo Plano 

Min iro de Desenvolvimento rntegrado- PMDL 

 
 
 

A elaboração de ,tais instrumentos coadunà:.se com os princípios de 

gestão fiscal responsável estabelecidos pela Let ompletnenfar JQ1/00, 

Lei de Responsabilidade Fiscal, entre efes o da ação planejada e 

transparente, previsto no art. 1° da citáda norma. 

 
 

 

2.1    Plano Mineiro de Dés.envolvimento Integrado- PMDI 
 
 
 

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI, 

estabelecido pela Lei 15.032, de 20/1/04, tem como objetivo implementar 

e fomentar o crescimento econômico do Estado no período de 2003  a 

2020. 
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Salienta-se que o PMDI foi atualizado por meio da Lei 17.007, de 
 

28/9/07, e o período de sua abrangência passou a ser de 2007 a 2023, 

embora com aplicação a partir de 2008. 

 
 

Visando classificar o Estado em um nível de alto desenvolvimento 

humano, um dos objetivos do PMDI (2003/2020) é melhorar, até o ano de 

2020, o  Índice de  Desenvolvimento Humano (IDH) de  Minas  Gerais, 

fazendo com que tal1n?ice seja maior que; 0,8. 

 
 

O Índice Mineiro de Responsabilidade Socíal - 1Mf3S, que está em 

sua primeira edição, foi cria:do pela Lei 14.172, de 15/1/02, e tem como 

objetivo a divulgação periódica do perfil de desempenho dos municípios 

do Estado nas ações sociais. Assim, pode contribuir para uma avaliação 

com mais ênfase na qualidade e na eficácia das políticas públicas.   O 

IMRS /das  regiõesNorte  de  Minas  e  Vale  do  Jequitinhonha/Mucuri, 

segundo dados .de 2004 da Fundação João Pinheiro,. foram os menores, 
. ' 

isto ·e, 0,486 e 0,:503, respectivament . 
 

 
 

São 11 (onze) regiões administrativas delineadas no Estado de 

Minas Gerais, quaisejam:  Central, Estadual, Ri<;>  Doce, Norte  ele Minas, 

Jequitinhonha/Mucuri,  Ma él; Sul de Minas, Triângulo,·Centro-Oeste, Alto 

Paranaíba e ;N r e,;§te dMinél" .O :Relªlório d:CAE0/2007,  fls. 1679, 
·'" -'-  ,,  , ',:.,   v:·x 

aponta que as regiões c m maibr pr visão de recursos foram as regiões 
 

Central, com R$ 20,665 bilhões, e Estaduàl, com R$ 11,643 bilhões.  As 

demais regiões tiveram, como previsão, cerca de 2,990 bilhões. 

 
 

Segundo o art. 157, § 2°, da Constituição Estadual de 1989, o 

orçamento compatibilizado com o PMDI tem como função reduzir as 

desigualdades entre as regiões do Estado, segundo o critério 

populacional. O  Relatório da  CAE0/2007,  fls.  1678, traz  qu 

possível aferir a evolução da redução das desigualdades region ·· 
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execução orçamentária não ocorre de forma regionalizada no SIAFI. Tal 
 

fato prejudicou ainda o cumprimento do art. 8°, § 2°, I, da Lei 15.033/04, 

relativo ao Relatório de Avaliação Anual do PPAG, que deve demonstrar, 

por programa e por ação, de forma regionalizada, a execução física e 

financeira do exercício anterior. 

 
 
 

2.2     Plano Plurianual,de Ação Governamental - PPAG 
 
 
 

2.2.1 Aspectos Gerais: 
 
 
 

A Lei 15.033, de 20/1/04, estabelece o PPAG, para o quadriênio 
 

2004/2007. As Leis 15.472, de 13/1/05, 15.974, de 12/1/06, e 16.681, de 
 

1011J07,  dispões.obre  a revisão anual do  Plano Plurianual de Ação 
 

Governamental (PPAG). 
 

 
 

O PPAG prevê as diretrizes, metas e prioridades do Estado para o 

período de 2004/2007, apresenta o cenário macroeconômico e a situação 

dasfinanças públicas,  bem como qs programas e ações organizadas 

segundo os ·objetiyQs, prioritários do PMDI e por setor do governo, e os 

programas e ações padronjiâdas. 
v .   .. ,. ;'   ' 

 

 
2.2.2  PPAG 200412007 

 

 
 

O PPAG consolida as diretrizes estratégicas e está estruturado em 

dois eixos: um está consubstanciado em uma carteira de 35 programas 

estruturadores, denominados de Gestão Estratégica dos Recursos e 

Ações do Estado (GERAES) e o outro contempla os demais programas 

que compõem a ação governamental. 
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O Processo de Revisão do PPAG/2007 contempla a exclusão ou 

alteração de programas  constantes no PPAG e  LOA e  a inclusão  de 

novos programas propostos pelo Poder Executivo, por meio do projeto de 

lei  de  revisão  anual  ou  de  projeto  de  lei  específico  (art.  3° da  Lei 

15.033/04). A inclusão de ações nos programas poderá ser efetuada, 

também, por intermédio da Lei Orçamentária e de seus créditos especiais 

(art. 5°, I e 11,  da Lei 15.033/04), 

 
 

Às fls. 1687, o Relatório da CAE0/2007·aponta  que o Programa 

Capitalização da PROMINAS (709) apresentou execuçãoorçamentária no 

exercício em questão, apesar de sua inclusão no PPAG ter sido em 

desacordo com o que prescreve o art. 3° da t..eJ  15.033/04. Tal fato foi 

justifiéàdo pela SEPLAG corno inconsistência operacional. 

 
'  ' 

Ainda às fls. t1687, verificou-se que, no confronto da Revisão 2007 
 

com o PPAG e LOA, foram constatàdas várias aítêrações nos !')ornes de 

programas e de ações que não foram evidenciadas nos Anexos.l, 11   e 111 

da lei de revisão. Também foram identificadas várias inconsistências ou 

ocorrênciÇts no processo de revisão, tais como: ausências de justificativa 

paràexclusão de ações ou justificativas in  ficierltes; citação de objetivo 

prioritário · inexistente  . P9tá enquadrameflto   de   programa · incluído; 

diferença detnômé  clatuf' das ;ções excl íd §'emanti<;tas dprogramas 
• .  ·. Y' •  • 

existentes; a manutenção de ações inexistentes ou excluídas em revisões 

anteriores; incompatibilidades entre a unidade  medida  e  a  meta para 

2007. 
 

 
 

Foi destacado também,  às fls. 1687, que tanto o PPAG como as 

revisões vêm sendo divulgadas apenas no sítio eletrônico do governo, o 

que limita a efetividade do princípio da publicidade dos atos da 

Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal de 1988). 
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'' <       .  ·,·· .,,·,  .      '•'   ' .   ' 

De acordo com o Relatório da CAE0/2007, fls. 1679 e 1684, o total 
 

de  gastos previstos para  os  programas do  PPAG foi  de  R$  35,298 

bilhões, tendo sido autorizados R$ 39,179 bilhões e realizados R$ 36,532 

bilhões. 

 
 

Conforme apontado no Relatório da CAE0/2007, fls. 1692, como o 

exercício de 2007 foi o último, ano dq PPAG, iniciado em 2004, o ideal 

seria uma avaliaçã() da exêcução dos programas ao longo do período, 

mas a avaliação física ficou 'prejudicada pois, até a data de encerramento 

dos trabalhos. peta CAEO,. havia dados relativos a 2007 sem .lançamento 

no Sistema de lnfoqnações Gerenciais e de Planejamento- SIGPLAN, os 

quais seriam necessários para avaliação pela Secretaria de Estado de 

Planejamento e Géstão de MiJlas G rais :)>EPLAG. 

 
 

2.2.2.1 Os Programas Estru utadores - GERAES 
 
 
 

Tais programas  representam o  conjunto 'cte   3,.5  (trinta  e  cinco) 

iniciativas estruturadoras que foram distribuídas em objetivos prioritários 

que...visam gerar  empregos,  fomentar o  des.envolvimento econômico, 

melhorar a segurança pública, aperfeiçoar e ampliar os serviços públicos, 
'   -- ' :' ' '   .;      - ' <' .   -c ' ' 

prover de infra  strutur ; (ênfase  na mall:la rodovjária e no saneamento 
 

básico), reduzias .des,ig aJgpds régionais e viâbilízar novas formas 

de 
c  ,.., < 

 

financiamento e empreen9imentós públicos. 
 

 
 

Os valores autorizados no orçamento de 2007 para os programas 

estruturadores foram  de  R$  4,872  bilhões,  os  quais  representaram 

12,44% do total autorizado (R$ 39,179 bilhões). Os valores das despesas 
 

realizadas nos  programas estruturadores corresponderam  a  R$ 3,871 

bilhões, ou seja, 10,60% do total realizado (R$ 36,532 bilhões), 

com o Relatório da CAE0/2007, fls. 1704. 
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" ', :r,       ) 

Segundo fls. 1705 do Relatório da CAE0/2007,  no Anexo I - 
 

Prioridades e Metas da  Administração Pública Estadual da LDO para 
 

2007- foi apurada divergência em 47,61% das metas físicas quantificadas 

para as ações dos programas estruturadores, quando da comparação 

com as metas constantes no PPAG e LOA. Às fls. 1705, consta que os 

programas estruturadores Oferta de Gás Natural (219), Projeto Jaíba 

(370), Minas sem Fome (382) e Agr gação de Valor, Rastreabilidade e 

Certificação de Cafs m Minas Gerais   (407} forám excluídos da análise 
 

das médias de execuções físicas, em virtude de divergências entre os 

dados do SIGPLAN (remeUdo pela SEPLAG) e os informados, via ofício, 

pelas empresas controladas. 

 

'Salienta se qua A!:!ditoria-Ge(aJ::do  Estado de Minas Gerais - 

AUGE realizou  aúditorias'',:nos  seglJil]tes ,programé;ls: Pavimentação de 
" > /' " 

Ligações  e  Aces.sos Rodoviários  aos Municípios  - PROACESSO, 

Recuperação e Manutenção Rodoviária do Estado de Minas  Gerais - 

PROMG, 100% de Eletrificação Rural no Estado dy Minas Ge ai. Minas 

sem Fome (subprograma de FOME ZERO, do Governo Feder l. voltado 

para o combate à fome e à desnutrição materno-.infantil), • Lares Geraes, 
., ' 

Saúde em Casa e Saneamento Básico. O:resultado de tais audítóHas será 
v ' /     '     '     / 

 

comentado a seguir. 
 

 
 
 
 
 
 

2.2.2.1.1    Pavimentação      de     Ligações      e      Acessos 
 

Rodoviários aos Municípios 
 
 
 

O Relatório da CAE0/2007, às fls. 1708 e 1709, assevera que a 

AUGE auditou a ação "Melhoria da Acessibilidade de Municípios de 

Pequeno Porte - PROACESSO" e efetuou diversas recomendaçÇ>es aos 

gerentes do programa. Informou ainda que, para o primeiro sem 
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2007, foram previstas, além das avaliações realizadas, outras relativas 

aos custos de execução da obra. No entanto, o relatório da AUGE acerca 

dessas avaliações não foi remetido a esta Casa. 

 
 

2.2.2.1.2  Programa  de  Recuperação  e  Manutenção 
 

Rodoviária - PROMG 
 
 
 

Às fls. 1709 e 171O, constata-se pel() Relatório da CAE0/2007 que 

a AUGE auditou a ação "Manutenção de Rodovias (PROMG Pleno)" cuja 

execução é de responsat>iliaade do DER/MG e salientóÚ a necessidade 

do acompanhamento da obra para implementação do projeto executivo 

contratado aprovádo e que as alterações ocorridas durante a execução 
,·,  ' '  '\  :;.-'-  - 

devem ser efetivadas e  jQstificacJas   noê projeto  origfnal, bem  como  a 
 

necessidade de controle cargas nas rodovias,estaduais, devido aos 
·,,  -· ' .-' 

efeitos nocivos do excesso de carga 
 

 
 

2.2;2.1.3 , Programa 100% de Eletrificação Rural 
 

 
 

,'  . v 

Pelo  elatóri6da AJ;0/2007, :ns. 1710 e-,1711, p,ercebe se que a 
 

AUGE auditoü á a ãó "E  sução- das. Obras par1Opb!ode El trificação 

Rural no Estado. de Mid$  Gerais -:-  área de concessão da CEMIG" e 

verificou que, das 176.237 ligaçõeestimadas  para até o final de 2006, 

até dezembro de 2005, ·só tinham .sido. realizadas 31.747 ligações, ou 

seja, 18% do inicialmente previsto. No entanto, ao término do prazo de 

elaboração do relatório da AUGE, essa situação não mais persistia. 

 
 

2.2.2.1.4  Programa Minas sem Fome 
 
 
 

De acordo com o Relatório da CAE0/2007,  fls. 1711 e 1712, no 

segundo semestre de 2005, a AUGE avaliou as ações "Implanta ão de 
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Lavouras  Comunitárias  e   Capacitação  em  Segurança  Alimentar e 
 

Nutricional  e  Técnicas  de  Produção  de  Alimentos". Posteriormente, 

realizou  o  monitoramento  para  verificação da  implementação  das 

recomendações decorrentes da primeira avaliação. A AUGE apurou uma 

divergência  de  informações,  uma  vez  que,  após  a  consolidação  do 

monitoramento, aferiu  que  apenas  17%  estavam viabilizadas  e  50% 

encontravam-se  em  fasde irnplernenté;lção,  mas,  pelos  relatos  da 

EMATER, 75% das recomendações tinham sido implementadas e 17% 

delas estariam parciàlrnente implementadas. Apesar do exposto, a própria 

AUGE considerou satisfatório o,índice de recomendações implementadas 

e em implementaç (). tendo,em vista o curto período entre a entrega do 

Relatór.!o de Avaliação do Programa e os monitoramentos realizados em 

março/2006 e setembro/20Qp;c respéçtivar:nente. 

 
 

2.2.2.2 Programas Sociais 
 
 

Os programas ociais são destinados à redução das discrepâncias 

entre os setores menos privilegiados e· os mais abastados, visando à 
' ' ,'./  ' '- 

melhoria .. qualitativa: e  quantitáiiva c  nas  áreà$  de  educação,  saúde, 
' '      ' ••   ••   .. ;.( •         c 

 

segurança e geração de empreg'?:. 
 

 
 

Considerando. o contexto mineiro e visando a soluções criativas e 

racionais para as questõ.es regionais: é que, para fins administrativos, o 

governo dividiu o Estado ém 11 (onze) regiões de planejamento, tendo 

como base a microrregião de Belo Horizonte e a sua região metropolitana. 

 
 

Em conformidade com o Relatório da CAE0/2007, fls. 1714, 

constata-se que em 2007 os montantes alocados nas regiões dos Vales 

Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas, mais uma vez, contrapõem-se às 

prioridades definidas no PMDI, pois representaram cerca de 5% das 

previsões de investimentos. Ainda, pode-se constatar, às fls. 172 , que a 
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execução dos programas sociais no setor "Desenvolvimento dos Vales do 
 

Jequitinhonha/Mucuri e  Norte  de  Minas"  alcançou  uma  aplicação  de 
 

0,97%, ou seja, R$ 119 milhões. 
 

 
 

Destaca-se que em 2007 os programas sociais executados 

concentraram-se nas regiões Central do Estado (21,44%), Norte de Minas 

(3,35%) e Rio Doce (3,24?/o}, excluindp-se a Estadual, por ser uma área 

multirregional e qu representou 63;36% das despesas realizadas, 

conforme fls. 1714, ' 

 

 
O  Índice dé; Desenvolvimento Humano - IDH  - apresenta  uma 

abordagêm difer riciada  do Prodl!to lnterho Brut- PIS, Urna vez que 
.... ). 

dimensi na O av rlÇO, não ap nas Q Col"!juntura econômiêa, mas também 

de outras características, :notadamente sociais, culturais e políticas, que 

traduzem, por outro:viés, aspectos indicativos de,qual,idade de vida. 

 
 

De  acordo com o  Relatório da CAE0/2007,  fls.  1716, pode-se 

afirmar que, segundo   p  Programa ,  d()  Nações Unidas para  o 

De  nVdiVimento' -, PNl)D,, pUclicado 'êm 2002, o Brasi! o úpavà  o 73° 

lugar, coni  um  ID'zi de  0,792, e  Minas Gerai  ra o  11° ;stado da 

Federação. Em novembro. de 2007, o l3rasil atingiu o índice de 0,80, 

conseqüentemente passou a pertencer ao grupcr de países de alto IDH 

ocupando  a  70a .posição e  o  Estado  passou  para  o  10°  lugar  na 

Federação. 

 
 

Às fls. 1718 e 1719 do Relatório da CAE0/2007,  verifica-se que, 

em 2007, as despesas realizadas com os Programas Sociais atingiram a 

cifra de R$ 12,242 bilhões, isto é, representaram cerca de 37,74% do total 

das despesas do Estado, que foi de R$ 32,443 bilhões. 
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Visando a  uma  melhor avaliação física e  financeira das  metas 
 

fixadas por região dos Programas Sociais, a CAEO recomendou em seu 

relatório, fls.  1718, que nos próximos exercícios, seja elaborado 

demonstrativo consolidado, por região, dos Programas Sociais, 

recomendação essa que foi albergada por esta Auditoria. 

 
 
 

2.3    Lei de Diretrizes Orçamentárias- LDO 
 
 
 
 

A, Lei  16.314,  de· 10/8/06, di:spõe sobre  as  d.iretrizes para  a 

elaboraçd  da·    ei:.'Orçamentária  para,' p  exercício  de   007, estando 

compreendidas em seu art. 1°, verbis: 
 

 
 
 

I - as prioridades e metas da Administrâção Pública estadual; 
 

11  - as diretrizes gerais para o orçéimento; 

líl - as dispoSIÇões sobre as alterações na legislação tributária 

e,,tributário-admtnistrativa; 
 

IV-'a política âe plicação da àgência financeira óficial; 
.  ' 

V ,,.;;..    as  disposições , sobre  a  administração   c;la  dívjda  e  as 

operaÇões de crédito; 
 

VI - ás disposições  finais. 
 
 
 

De acordo com,o Retató(io da, CAE0/200:7. às fls. 1722, constata 

se  que  na  LDO não  foi  fixado o percentual  não  inferior  a  1,00%  - 

calculado sobre a receita orçamentária corrente ordinária do Estado - para 

atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, 

o qual deveria ser incluído na Lei Orçamentária Anual e executado, com o 

respectivo pagamento, até o final do exercício financeiro correspondente, 

conforme preceitua o art. 155, § 5°, da Constituição Estadual de 1989. 
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A CAEO, às fls. 1723 e 1724 de seu relatório, aponta que o art. 18 

da LDO previu a alocação de recursos na LOA e em seus créditos 

adicionais, bem como na sua execução, para o controle de custos das 

ações e programas de governo. Apontou ainda que a LDO, em seu art. 

42, inovou alertando sobre a necessidade de aprimoramento da 

metodologia de controle de custos. No entanto, tal sistema não foi 

totalmente implementado ,até  o presente exercício, o que contraria os 

artigos 4°, I, "e" e 50,'§ 3°,.dà LRF. 

 

 

2.3.1 Da$ Prioridades  e Metàs da Administração ,Pública - 
 

Ariêxo I 
 
 

O art. 2°, parágrafo único, da LDO estabelece que as prioridades e 

metas da Administração Pública para o exercício de 2007 devem estar 
}. ' 

previstas no Anexo:I dessa Lei, . s. quais terão pr ced.ência na.àlocação 

dos:;Jecursos .na Lei Orçamentáda de 2007 e na sua execução, não se 

constituindo limite·para a·progr rnação.da despe a:Qs<;>rçamentos serão 

elaborados de acordo com as .prioridades e metas previstas no Anexo I, 
v • 

adequadas ao PPAG (2004/2007)': 
 

 
 

. Apesar do  exposto, :con ta.taram-se diVergências · nas  metas 

físicas  priorizadas,  uma ·vez  que,  das  210  (duzentas  e  dez)  ações 

previstas na LDOr 100 'qerp) delas apresentàram diferença, em sua 

maioria para menos, quando comparadas àquelas previstas no PPAG e 

na LOA, conforme Relatório da CAE0/2007, fls. 1725 e 1726. 
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2.3.2 Metas Fiscais- Anexo 11 
 
 

 
De acordo com o que estabelece a LRF em seu art. 4°, § 1°, as 

metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas e 

despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, 

para o exercício em análise e para os dois seguintes, deverão constar de 

demonstrativo específicq denomirado Anexo de Metas Fiscais. 
 

 
 
 

2.3.2.1Demorastrativo''de'Metas.Anuais.2007 à 2(l09- Anexo 
 

11.1 
 
 

 
Às  fls. ·1727 do  Relatório da  CAE0/2007,  constata,.se que  o 

Demonstrativo de Metas  Anuais foi  elaborado  conforme  determina o 

Manualde' Elaboração do  Anexb de .. Metas Fiscais da  Secretaria do 

Tes u'ro .Nacional - ST.N, instruído com a metbdologia e merpória de 

cálculo utilizadas para· a  obtenÇão dos  valores apresentados. para as 

receitas, despesás, resultados primário e nominal e montante da dívida 

pública. 

 
 
 

2.3.2.1.1 Receitas 
 
 
 

.No  intuito de realizar uma análise diferenciada daquela realizada 

pela CAEO, elaboramos o quadro abaixo, o qual compara os valores de 

previsão das receitas na LD0/2007 e os já atualizados na LOA/2007, 

tendo por base as informações contidas às fls. 1728, 1747 e 1754 do 

Relatório da CAE0/2007  e, às fls. 40, do Relatório Contábil - Balanço 

Geral do Estado de Minas Gerais, conforme se demonstra abaixo: 



Parecer da Auditoria- Contas do Governador-  2007 

TRIBUNAL DE CONTAS  DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Gabinete  do Auditor Licur;go Mourão 

 

 

Especificação Previsão 

LD0/2007 

(a) 

Previsão 

atualizada 

LOA/2007 

(b) 

Diferença Previsão 
 

LDO/LOA  2007 

(a-b) 

Receita Tributária 20.836 21.171  (335) 

(13) 

(704) 

Receita de Contribuições Sociais 2.433 2.446 

Receita Patrimonial 
"· 

742 1.446  

Receita Agropecuária  ,. 
,..,. 

o 4 (4) 

··.. 

Receita Industrial  '"=-"    / o 110 (11O) 

Receita de Serviços . o .  368 (368) 

Transferêncis Corre!ltes :5.844 5.844 o 
Outras Receitas correntes 1.224 870 354 

Dedução da Receita Corrente 
 

(FUNDES) 

(2.339) (2.345) 6 

Total das Receitas Correntes : 28.740 29.916 1.163 

OperaÇões de Créd.lto  .. 418 498 (80) 

Amortizações de Empré  timos 
... 

390
 

390 o 
Alienações de Berís 

,,· . 
27 

·• 
'30 (3) 

Outr8.s, Receitas de Capital ... 336 '20 (316) 

Transferência de Capital o 545 (545) 

Totaf da Receita  de Capital 1.171 1.485 (314) 

TOTAL 29.911 31.401 (2.721) 

 

 

 
 

Em R$ milhões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«"-...'  '"" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro: Prev1.sa-o das Receitas- LDO X LOA- 2007 
Fonte: Dados extraídos do Relatório da CAE0/2007  (Fls. 1728, 1747 e 1754) e Relátório Contábil- Balanço Geral 

(Fls. 40) 
 

 
 

Da análise·do Quadro .Previsã.o das ReceJtas LDO X LOA- 2007, 

percebe-se que a Receita Patrimonial, as Transferências de Capital e a 

Receita Tributária foram as que apresentaram as maiores variações, 

enquanto que as Transferências Correntes não apresentaram variação. 

 
 
 

Dentre as receitas correntes, a estimativa da receita do ICMS 

destacou-se como principal fonte de recursos da receita derivada do 

Estado, uma  vez  que  foi  estimada em  R$                                 ndo  a 
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.Especificação Previsão 
 

LD0/2007 

(a) 

.. .Previsão lniciàl , 

LOA/2007 
 

(b)  ! 

Diferença Previsão 
 

LDO/L0A2007 

 
(a-b) 

Despesas Correntes 25.518 26,084 566 

Pessoal e Encargos Sociais 12.472 12.987 515 

Juros e Encargos da Dívida 2.200 2:040 (160) 

Outras Despesas Corre.ntes 10.846 11.055 209 

Despesas de Capital 4.073 4.195 
,. 

122 

Investimentos 3.,124 
". 

2.776 (348) 

Inversões Financeiras •,'  629 ·""''  910 281 

Amortização da Dívida 320 508 188 

Reserva de Contingência 320 274 (46) 

TOTAL 29.911 30.553 642 

  

arrecadação do mencionado imposto totalizado R$ 18,972 bilhões, 

superando as metas estabelecidas na LDO em 8,15%, conforme Relatório 

da CAE0/2007, fls. 1728. A arrecadação das receitas de capital, segundo 

o Relatório da CAE0/2007, fls. 1729, atingiu R$ 807,736 milhões, ficando 

cerca de 30,99% abaixo da meta projetada na LDO, que foi R$1.171 

milhões. 

 
 

 
2.3.2.1.2    l)esp s,as 

 
 
 

Da mesma forma que o ,realizado para a·s receitas, 'baseados em 

dados coletados às fls. 1729 e 1757 do Relatório da' CAE0/2007, 

elaboramos o quadro abaixo, o qual evidencia uma comparação entre os 

valores previstos na LD0/2007 e os créditos aprovados inicialmente na 

LOA/2007, a partir qo qual se fará,a análise exposta adiante. 

Em R$ milhões 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro: Prev1.sa-o das Despesas - LDO X LOA- 2007 

Fonte: Dados extraídos do Relatório da CAE0/2007 (Fls. 1729 e 1757) 
 

 
 

De  acordo  com  o  mesmo,  observa-se que  as  Despesas  com 
 

Pessoal e Encargos Sociais e as Outras Despesas Correntes 
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que   apresentaram   maior   variação.  A   seu   turno,   a   Reserva   de 
 

Contingência apresentou a menor variação. 
 
 
 

Revela-se ainda que as projeções para as despesas correntes, 

despesas de capital e reserva de contingência, segundo a LD0/2007, 

foram de R$ 25,518 bilhões, R$ 4,073 bilhões e R$ 320 milhões, 

respectivamente. 

 
 
 

De acç:>rdÔ com. o ·B Iatório da GAE0/2007, fls:. 1730, constata-se 

que, dentre as despesas cqrrentes, os gastos éom Pessoal e Encargos 

Sociais se  destacaram, atingindo um  montante de  realização  de  R$ 

14,268 bilhões, o  que  superou  as  metas  estabelecidas na  LDO  em 
 

14,40%. Constata-se aindà que  as despesas realizadas  com Juros e 

Enc rgos da Dívida foram de R$2,136 bilhões, sendo inferiores 2,90% 

êm;r laçãomets p evistas na ht;Jp, estab lecidas no valor de R$ 2,2 

bilhões. 
. . 

Dentre as despesas çle càpital, os gastos com Investimentos foram 

os mais significativos, uma vez que atingiram o montante de R$ 2,821 

bilhões mas., mesmo assim, foram inferiores em 9,69% em relação as 

metas esta..belecidana q)0/2007. 

 
 
 

2.3.2.1.3 Resultado ·Prl'mário 
 
 

 
O resultado primário "indica se os níveis de gastos orçamentários 

dos entes federativos são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, 

se  as  Receitas  Primárias  são  capazes  de  suportar  as   Despesas 
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Primárias"
4 
. De acordo com o Relatório da CAE0/2007, fls. 1730 e 1731, 

 

a meta estabelecida na LDO para o exercício de 2007 foi indexada ao 

Produto  Interno  Bruto  - PIB  nacional,  no  patamar  de  0,07%, 

correspondendo a R$ 1,687 bilhão. 

 
 
 

O resultado  primário,  em  2007,  foi apurado  conforme  a Portaria 

STN 471/04 e suas atualizações, tendo o Estado alcançado um superávit 

primário de R$ 2,308 bilhões,  superior em 36,81%  em relação  à  meta, 

não   atualizada,< pr visJé:l f1c;l        LD0:   Comparando-$e    as   metas   dos 

resultados primários dé 2006 e' 2007, nota-se que o E tado apresentou 
 

uma variação positiva, em valores correntes e constantes, de 19,19% e 
 

13,41%, respectivamente, conforme apontado às fls. 1731. 
 

 
 

Conforme se,depreende  das fls. 1732 do Relatório da CAE0/2007, 

ap s,ar de ó resultado primário (R.  .?08 bilhões) ter Sido superior à meta 
'\  ' ·' / 

fixada, cabe destacar o crescimento da dívida pública  estadUal, cujas 

despesas  com  amortização,  juros  e  demais  encargos  totalizaram  R$ 

2,602 bilhões, acima do superávit primário acumulado que foi de R$ 293 

milhões. 

 

 
,, 

Devido  ao e pesto ,ess jta a> 'ÇA ()  ,qu ' há de se considerar  o 
 

crescimento const nteçfa,dív,ida puhlica  tadual, principalmente  daquela 

sujeita ao limite de 13% dá' Receita Líquida Real - RLR, nos termos da 

Lei 9.496/97, pois o que ultrapassar esse limite sem o devido pagamento 

será incorporado ao principal. Ainda, há de se considerar que o indexador 

da dívida (IGP-DI) vem apresentando crescimento superior aos demais 

medidores  da  variação  de  preços  da  economia   brasileira.   Logo,  os 

 
 

4   Anexo de  Metas  Fiscais  e  Relatório Resumido da  Execução  Orçamentária - Manual  de 

Elaboração, aplicado à União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 6.ed. Dis onível em: 
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. 

superávits primários  alcançados não têm sido suficientes  para fazer face 

aos valores gerados pelos serviços da referida dívida. 

 
 
 

2.3.2.1.4 Dívida Pública Consolidada 
 

 
 

A  dívida  pública  çonsolidada  -  DPC  é  o  total  das  obrigações 

financeiras do ente da federação. Neta computam-se  as decorrentes  da 
' :; ''1'·-. ·'  ' '    :       , 

emissão de,,títulos;assumidàs em virtude de leiS', contratos, convênios ou 
' ' 

tratados; as assumidas em  virtude da realização  de ope,ração de crédito 
 

para amortização m prazo superior  a doze meses  ou que,  embora  de 

prazo   inferior   a   doze   meses,   tenham   constado   como   receitas   no 

orçamento.  Engloba  ainda.o total dos. precatórios  judiciais  emitidos,  a 

part!r de 5/5/00 e não  pagos durante  a execução  do  orçamento  hajam 

sido ·.    incluídos..  Salienta-se   que  a  dívida  consolidada   líquida  - DCL, 

corresponde  ,à.  'bpc· deduziqas   as   disponibilidades  de   cajxa,   as 

apli aÇões financeiras e os demaihaveres financéiros  
5

 

 
 
 

A dívida pút;>lica consolidada em 2007 atingiu a cifra de R$ 52,149 

bilhões, ficando acima do estabel.ecido pelo Anexo de Metas Fiscais da 

LDO, fixado no valor'dé R51,320 bilhões. .A dívida consolidada  líquida 

foi estimada em R$/44,738bilhões, :tendo a mesma,  ao final do período, 

alcançado  o montàhlê  de·$ R$  41;693. bilhões; conforme  Relatório da 

CAE0/2007, fls. 1733. 

 
 
 
 
 
 
 

<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/ManualRRE06.pdf> 

Acesso em: 07 jun. 2008. p. 25. 
5    Anexo de Metas Fiscais e Relatório Resumido da Execução Orçamentária- Manual de 

Elaboração, aplicado à União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 6.ed. Dispo   wel em: 

<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/ManualRRE06.  df> 

Acesso em: 07 jun. 2008. 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/ManualRRE06.pdf
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/ManualRRE06
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2.3.2.1.5  Resultado Nominal 
 
 

 
O resultado nominal do exercício "representa a diferença entre o 

saldo  da  dívida  fiscal  líquida  acumulada  até  o  final  do  bimestre  de 

referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior ao de 

referência", sendo que "o saldo da dívida fiscal líquida corresponde ao 

saldo da dívida consoligaêflíq ida  somado às receitas de privatização, 

deduzidos os passivos;:reGonhecidos, decórrentes,de déficits ocorridos em 

exercícios anteriores6
 

 
 
 

Conforme Re:latório da CAE0/2007, às fls. 1734, o valor da dívida 

fiscal líquida correspqndeu él R$ 41,088 bilhões, em 2006, e a,R$ 44,029 

bilhões, em  2007. Portanto, ocorru  um  crescimento da  dív1da fiscal 

líquidà no. vafór de, R$ 2,941 Bilhões, correspcmdendo a um resultado 

nominal  negativo.  Como  o  re ultádo  nominal ·ficou ..  dentro ..do   limite 
' ,. ' ) '·   ;,.'._ .: .  .        "'· (        X: 

projetado, no Anexo 11    da LDO parà 2007 (R$ 3,31t'bilhões), não foi 

necessária a adoção de medidas tais como a limitação de empénho e de 

movimentação financeira, estabelecidas no art. 9° da LRF. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esse demonstrativo visa cumprir a determinação do§ 2°, I, do art. 
 

4° da Lei Complementar 101/00 e seu objetivo é comparar a meta fixada e 

o resultado alcançado no exercício anterior ao da LDO, incluindo a análise 

 
 
 

6   Anexo  de  Metas  Fiscais  e  Relatório  Resumido da  Execução  Orçamentária - Manual de 

Elaboração, aplicado à União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 6.ed. DisP,onível em: 

<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/ManualRRE06 df         > 

Acesso em: 21 maio 2008.p.l67. 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/ManualRRE06
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dos   fatores   determinantes    para   o   alcance   ou   não   dos   valores 
 

estabelecidos   como   metas.     O  Relatório  da  CAE0/2007,  fls.   1735, 

informou que a mencionada análise foi feita em desacordo com a 

padronização  estabelecida  pelo  Manual  de  Elaboração  da  STN,  tendo 

sido observada a padronização para os demais aspectos. 

 
 
 

2.3.2.3 Metas Fiscais,Atuais versus Exercícios Anteriores - 
 

Anexo 11.3" 
 

 
 
 

Às fls. 1735, a CAEO apontou que os valores das Metas Fiscais 

projetadas  para  o exercicio  de  2006  não  corn sponderam  aos  valores 

constantes da LD0/2006. Çonseqüentemente,  as projeções  de 2007 em 

relaç'ão a 2006 não refletiram as alterações ocorridas.,Foi apontado ainda 

que, nos demais  aspectos do demdnstrativo de metas anuais do Anexo 

de MetasFiscais da' LE>Ó, foi obsêrvàdo o ManuaJ de Elaboração da STN. 

 

 
 

2.3.2.4 Margeme Expan são das Désp sas - Anexo 118 
 

 
 

O Relatório da CAf;0/2007, fls. 1736, ressaltou que a margem de 

expansão das desR sas obrigatórias de cáráter continuado  constante da 
' ,. ,. ' :,-, 

LDO, advinda do aqmentq qa receitaprevista para 2007, será totalmente 
/ }; ' 

consumida  pelo  acréscimo  estimado  das- despesas  já  existentes,  não 

havendo sobra para outras que possam surgir. 

 
 
 

2.3.2.5 Riscos Fiscais - Anexo 111 
 
 

 
O Relatório  da CAE0/2007, fls. 1736 a 1741,  descreve  os riscos 

 

fiscais  a  que  as  contas  públicas  estaduais  estão  sujeitas.  os 
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arrolados, cita a CAEO que a Receita Tributária do ICMS tem como risco 

relevante, verbis:  "a  incidência de  ICMS sobre  a  TUSD  - Tarifa  de 

Utilização do Sistema de Distribuição (recolhimento realizado pela 

CEMIG)", no valor anual de R$ 216 milhões, sem constarem do Anexo de 

Riscos Fiscais da LDO as providências e os respectivos valores, em 

desacordo com a padronização da STN. 

 

 
 

Foi destacadp ainda  que os critérios estabelecidos pelo Governo 
 

Federal e as prÇ>jêções de mercado aplJr das pêlo Banco Central, em 
 

5/5/05, para o desempenho das receitas de 2007, baseados no PIB, 

apresentaram uma divergência de 0,8%,  sinalizando uma oscilação na 

atividade econômica e, conseqüentemente, na arrecadação. 

 
 

Os riscos relativos à legislação tributária decorcem da Proposta de 

Emen
. 
da Constitucional - PEC 2á5t

..
d4, que trata da Reforma

. 

 

Tributária, e 

da Lei Gerál dá· Micro e Pequeha Érflpresa (Supet Simples)- Projeto de 
 

Lei Complementar - PLC 123/04, o qual já  foi convertido em lei, A PEC 
 

285/04 projeta perdas para o Estado entre R$ 600  e R$ 950 milhões, 

enquanto que o PLC 123/04 deve gerar uma p rda  na,, arrecadação do 

ICMS de aproximad:amente 33 mH ões. 

 
··>- 

Cerca de 94%',do estoque da divida :Interna por contratos está 
 

atrelada ao IGP-01, togo, ,há .o  rl$co de eventuais variações entre os 

valores projetados para esse índice e os que se efetivarão. 

 
 

Foram  mencionados  riscos  de  Passivos  Contingentes  (ações 

contra o Estado da ordem de R$ 11,673 bilhões), que poderão impactar o 

Tesouro Estadual, mas que não foram provisionados por incerteza na sua 

materialização ou por inexistência de base documental. 



Parecer da Auditoria - Contas do Governador- 2007 

TRIBUNAL  DE CONTAS  DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Gabinete do Auditor Licufl!,O Mourão 

 

 

X 

Foram destacadas  ainda no Anexo de Riscos Fiscais  - ARF - as 
 

providências  que  vêm  sendo  tomadas  no  combate  à  sonegação  e  à 

evasão fiscal, ou seja, as ações adotadas em 2006 e 2007 relativas ao 

programa de ajuste fiscal do Estado, tais como: ações de controle fiscal 

tributário abrangendo os setores de combustíveis, comércio exterior, 

comunicações,  energia  elétrica,  siderurgia,  contribuintes,  transferências 

de  crédito,  ITCD,  taxas  de  incêndio,  taxa  de  fiscalização  da  faixa  de 

domínio do DER e taj(a;de fiscalização judiciária.< 
./-  ' '  ' ;  ' 

 

 
 
 

2.4   Lei Orçamentária Anual-- LOA e Créditos Adicionais 
 

 
 

<A  LOA tem por desiderato demonstrar a previsão  de receitas  e a 

fixação   das   despesas,   necessárias   ao  atendimento   dos   programas 
., ,,  ' 

governamentais delineados no PPAG e tidos por prioritários na LDO. 
 

 
 

<           A  Lei   16.696,  de   16/1/07;· aprovou   o  Orçamento   Fiscaf   (R$ 

30.553.704.363,00) e o de Investimentos das Empresas Controladas pelo 

Estado (R$ 4.744.014.802,00).  Durante o exercJcio, foram  editados  230 

(duzentos  e  trinta)  decretos  de   abertura  de  créditos  adicionais   que 
>. 

incrementàram   o   orçamento  ·fiscal   inicial   em   11,80%,   isto   é,   R$ 
 

3.605.317.l68,4S,r sulta'ho em>LJm··créditq autôrizadototal da ordem de 

R$  34.159.022.1 "1.48.  Saliêrl,tcÍ-sé: q e,   os  orçàmentos  do  Poder 

Judiciário,  Assembléia   .Legislativa e   Ministério  Público   foram 

suplementados   dentro   dos  limites  estabelecidos   em   lei.  Quanto   ao 

Tribunal  de  Contas,  ressalta-se  que  toda  suplementação  foi  anulada, 

conforme Relatório da CAE0/2007, fls. 1742. 
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2.4.1 Orçamento Fiscal 
 
 
 

O Orçamento Fiscal do Estado engloba a Administração Direta e a 

Administração Indireta, esta composta pelas Autarquias, Fundações 

Públicas, Fundos e Empresas Dependentes. 

 
 

De acordo com o "Relatór.io da CAE0/2007,  fls. 1744, a receita 

fiscal arrecadada peto .Estado alcançou o montante de R$ 32,633 bilhões, 

acima 6,81% daquela inicialmente prevista na LOA e 12,14% acima da 

receita do exercício anterior. Seguindo a mesma tendência, a despesa, no 

valor de .R$ 32,443 bilhões, superou, em 6,18 %, à fixada. Em relação 

àquela realizada no; exercício de 2006, a despesa de 2007 superou-a em 

11,80%. 
 

 
 

2.4.1.1 Execução da Receitá Fiscal 
 
 
 

A receita orçamentária fiscal arrecada foi· de R$ 32,633·bilhões, 

constituindo-se de receitas correntes (R$ 31,826 bilhões) e de receitas de 

capital (R$ 807,736 milhões), excluída dí3S cqr:rentes. aquela para a 

formação. do  Fundo de  Manutenção e  Desenvo1vimento da .Educação 

Básica - FUNDEB e . demais deduções, conforme  ·Relatório da 
 

CAE0/2007, fls. 1744. 
 

 
 

Com base em dados coletados às fls. 1747 e 1754 do Relatório da 

CAE0/2007  e  objetivando  uma  análise  diferenciada,  nesse  tópico, 

daquela  realizada  pela  CAEO,  é  que  elaboramos  o  quadro  abaixo 

(Receita Orçamentária/2007), o qual evidencia a composição da receita 

orçamentária por categoria econômica, consolidando os valores correntes 

e de capital, a partir do qual se fará a análise exposta adiante, as im: 
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R$ 
 

Especificação  Prevista atualizada Arrecadada Análise  Variação 

(a)  (b)  Vertical   (%) 

(b%) (b/a) 

Receita Tributária  21.171.350.329,28 22.662.309.086,92 69,45 7,04 
 

Receita de Contribuições 2.446.010.510,86 2.588.071.633,48 7,93  5,81 
 

Receita Patrimonial  1.446.516.215,56 1.597.479.191'79 4,90 
 

10,44 
 

Receita Agropecuária                               4.555.875,00                    4.716.924,79                     0,01                3,53 
 

Receita Industrial                                     110.944.411,00                107.869.675,30                      0,33              (2,77) 

Receita de Serviços                                 368.510.253,78                361.946.250,54                      1'11              (1,78) 

Transferências Correntes                    5.844.104.128,79             6.619.523.966,85                   20,28              13,27 

Dedução   da   Receita   para           (2.345.914.920,23)           (2.839.310.2?1,17)                    (8,70)              21,03 

Formação do FUNDES 
 

Outras Receitas Correntes                 .. 870,302.057,93                722.908.112,91                      2,22            (16,94) 

Total         das         Receitas           29.916.378.861,97          31.825.514.571,41                   97,53                6,38 

Correntes 
 

Alienação de Bens                                    :.30.123.267,00                    33.44!;;.037,00                       (),1'0             11,03 

Amortização                      "de                  390.742.932,()0                  377.703.310,00                      1,16            (3,34) 
·  .<._    _..      ,, X 

Emprêstlmos 
 

Operações de Crédito  498.625.094,00 196.302. 0?;00  0,60  (60,63) 

Outras Receitas de Capital   20.612.7Õ9,00   30.696:136,00 : 0,09   4'8,92 

Transferências de Capital                       545.111.589,00                169.588.981,00                      0,52            (68,89) 

Total   .. eras    Reeel s   de            .  1.485.215.651,00                807.735.866,00                     2,47           (45,61) 

Capital · 

TOTAL                                              31.401.594.512,97             32.633.250.437;41                       100'·            (3,92) 
 

Quadro: Rece1ta Orçamentána/2007· 

Fonte_: Dados, extraídos do Rel tórío-da CAE0/.20p7 (fls. 1747 e 1754) 

 
 

2.4:1.1.1   Receitas Correntes 
 

 
As receitas correntes, em relação ao exercício de 2006, obtiveram 

um  aumento  real de  8,07%. e  nominadl  e    13,57%,  respectivamente, 

devido ao crescimento da receita tributária e das transferências 

intergovernamentais, provenientes de recursos da União, conforme 

Relatório da CAE0/2007,  fls. 1746. O aumento real é corrigido pelos 

índices de inflação. Por sua vez, o aumento nominal  considera somente 

os valores efetivamente registrados. 
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Segundo o quadro Receita Orçamentária/2007, a Receita Tributária 

é a principal fonte de recursos do Estado e participou com 69,45% das 

receitas arrecadadas, apresentando uma variação positiva de 7,04% 

quando comparada à sua previsão inicial atualizada. 

 

Consoante o  Relatório da  CAE0/2007,  fls.  1748,  o  ICMS é  a 

parcela  mais   significativa·  da  arrecadação  estadual,   representando 
)"' , 

58,13% do,,totaL da receita efetbtada no exercício, uma vez que foram 
 

estimados R$ t7,763 .bilhões .e, ao .final do exercício, ·arrecadou-se R$ 
> ' . -" 

18,972 bilhões em valores correntes, dos quais R$  4,743 bilhões foram 

transferidos aos Municípios, sendo que R$ 2,370 bilhões destinaram-se 

ao FUNDES e R$ 11,858 bilhões foram.aplicados pelo.Estado nos demais 

projetos e atividades governamentais. 

 
 

De acorda cóm o quadro Re ta Orçamentária/2007, a Receita de 

ContribuiÇões representou 7,93% das receitas am9badadas, apresentando 

uma variação positiva de !),81% quando comparada à sua previsão inicial 

atualizada.  O Relatório da CAE0/2007, fls. 1750, apor1ta .que esse foi o 
' . 

terceiro maior grupQ de arrecadação do Estado e- compõe-se uqlcamente 
 

das Contribuições Sociais. 
 
 
 

Segundo a ,CAEOí às ..fls:  1750, as  Contribuições Sociais  são 

vinculadas aos institutos de previdência e .às despesas com previdência e 
 

saúde dos servidores estaduais e seus dependentes. Assim, do total 

arrecadado de R$ 2,588 bilhões, 52,44% foi arrecadado pelo Fundo 

Financeiro de   Previdência  - FUNFIP;  22,03%,   pelo   Instituto   de 

Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM; 

16,57% pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 
 

Gerais - IPSEMG; e 8,95% arrecadados pelo Estado de Minas Gerais - 

EMG - Administração Direta, pela Procuradoria Geral de Justi a, pelo 
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Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais - 

IPLEMG, pelo  Fundo de Assistência Habitacional - FUNDHAB e  pelo 

Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais- FUNPEMG. 

 
 

As  Transferências  Correntes  destacaram-se  como  o  segundo 

maior grupo de receitas do Estado, uma vez que, do total das receitas 

efetivadas, corresponderarn a 20,28% e tiveram uma arrecadação 13,27% 

superior ao valo(  previsto atualizado, conforme  quadro  Receita 

Orçamentária/2007.;, 

 

 
....     ." 

Com espeque no Relatório da CAE0/2007, fls. 1753, constata-se 
 

que, dentre as Transferências Correntes, as Transferências 

lntergovernamentais participam  çom 97,67%, sendo  R$  3,866 bilhões 

provenientes da União, R$ 3;080 milhões dos Municípios  e R$ 2,597 

bilhoes de  Transfe.rências Multigo'(ernamentais, conforme  terminologia 

utilizada: pela Portatia lnterministeriàl-325, de 27/8/01. Segundo'o quadro 

Reckita Orçamentária/2007, ainda na categoria de Receitas Correntes, 
+' -· ·',,"' 

encbntram-se as  Receitas Patrimoniais;  Agropecuárias,  Industriais, de 
 

Serviços e Outras Receitas Correntes, que rep esentaram 4,90%í. 0,01%, 
 

0,33% 1,11% e 2,24%, respectivamente, do total c:1rrecadado. 
 

 

2.4.1.1.2     Receitas de Capital 
 

 
 

Em conformidade ·com  o Relatório da  CAE0/2007,  fls.  1754, a 

arrecadação das Receitas de Capital, em relação ao exercício de 2006, 

obteve  uma  variação  negativa  de  25,04%,  devido,  principalmente, à 

menor realização de operações de crédito e de transferências de 

convênios.  Dentre  as  Receitas de  Capital,  a  amortização  de 

empréstimos foi a que se destacou, com uma arrecadação de R$ 377 

milhões, participando  com  1,16%  do  total  das  receitas  arre   dadas, 

mesmo tendo uma variação negativa de 3,34%, quando compara 
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previsão inicial atualizada, conforme quadro Receita Orçamentária/2007, 

de nossa lavra. 

 

 
 

Com subsídio no Relatório da CAE0/2007,  fls. 1755, os valores 

mais significativos das amortizações de empréstimos corresponderam aos 

retornos de financiamentos do FINDES (R$ 174,043 milhões), FUNDESE 

(R$ 127,103 milhões), IPSM (R$ 34,676 milhões) e Encargos Gerais do 

Estado - EGE/SEF;:;Erté ugos Diversos '(R$ '.27,189 milhões). Ainda na 

categoria das Receitas de Capital,.. qcontram-se as Alienações de Bens, 

Operações de  Crédito, Óut as .Receitas de Capital e Transferências de 

Capital, que  correspondetam  a  O, 10%, 0,60 o,  0,09% ..      e  0,52%, 

respectivamente, do total arrecadado, em  valores  nominais; conforme 

quadro Receita Orçamentária/2007. 

 

 
.4.1.2 Exeçuçã9 da Desp  saJiscal 

 

 
 

De acordo .com o Relatório da CAE0/2007, fls. ·1755, constata-se 

que,.a DespesaFiscal para o exercício de 2007 foi fixada, inicialmente, em 

R$  30.553.704.363,00, a  ser  custeada com Recursos  Ordinários (R$ 

15.9?7.675.152,00; com Recursos Vinculados (R$. 13.190.02t.968,00) e 

com Recursos Diretament ,Arrecadados (R$ 1.406.007.243,00). 

/,;c 

 

Considerandó' que,foram aprqvados créditqs adicionais no valor de 
 

R$  3.605.317.768,48,  a  despesa  total áutorizada importou  em  R$ 
 

34.159.022.131,48. Como foram realizadas despesas no montante total 

de  R$  32.443.148.300,45, houve  uma  economia  orçamentária de  R$ 

1.715.873.831,03. 
 

 
 

A despesa orçamentária fiscal, de R$ 32,443 bilhões, constituiu-se 

de despesas correntes (R$ 28,327 bilhões) e de despesas d  capital (R$ 

4,115  bilhões).  Relativamente  ao um 
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Especificação Crédito Auto  izado 

(a) 

R$. 

Despesa  Rea izada 

(b) 

R$. 

A.nális.e 

VerticaJ 

(b%) 

Análise 

Horizontal 
 

· (b/a) 

Despesas Correntes 28'.843.279.178,19 
/• ' , 

28.327..247.428,a2 87,31 98,21 

Pessoal.e Encargos  Sociais 14.363.718.722,73 14.268.354.791,01 43,98 99,34 

Juros e Encargos da Dívida P,9blica 2.141.1  ,169,17 2.136.270.311,44 6,58 99,77 

Outras Despesas  Corre11tes•·. 12.338.407.286,29 11.922.622.326,3.7 36,.75 96,63 

Despésas de Capital ( < X 5.31§.7  3.178j61 4.115.900.871;63 
>.· • 

12,69 
. 

77,43 

lnvestim ntos 3.725.199.460,82 2.820:704:773,56·  75,72 

Inversões Finànceiras 1.119;: t17.292,65 829.359.535,53 2,56 74,11 

Amortização da Dívidá 471.516.425,14 465.836.562,54 1,44 98,80 

Reserva de Contingência 9.77{68 0,00 o o 
TOTAL 34.159.022.131;48 32.443.148.'300,45. 100;90 94,98 

 

,- 

crescimento nominal de 11,80% no total dos gastos realizados, uma vez 
 

que, em 2006, foram gastos R$ 29.018.789.168,21, conforme dados do 
 

Relatório da CAE0/2007, fls. 1757. 
 

 
 

Da mesma forma que o realizado para a execução da receita fiscal, 

com base em dados coletados às fls. 1757 do Relatório da CAE0/2007, 

elaboramos o quadro abai?<O, o qual eyideocia a composição da despesa 

orçamentária por c tegodà êconômica;:.:consolidando os valores correntes 

e de capital., conforme .sé:demonstra: 
.... ,,       ,, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 8,69 

 

 
 
 
 
 

Quadro. Despesa Orçamentána/2007 

Fonte: Dados extraídos  do Relatório d GAEOiibo1(fls. 1757) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.1.2.1  Despesas Correntes 
 
 
 

As  Despesas  Correntes,  em  relação  ao  exercício  de  2006, 

observaram  um  crescimento  de  12,88%,  em  valores  nominais.  Tal 

variação deveu-se principalmente às Outras Despesas C 

conforme Relatório da CAE0/2007, às fls. 1757. 
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.. 

 
 
 
 
 

Comparando-se os créditos autorizados com os realizados, 

constata-se um gasto de 98,21% do autorizado.  Os gastos com Pessoal 

e Encargos Sociais e as Outras Despesas Correntes foram os mais 

significativos do total das despesas realizadas, uma vez que atingiram 

14,268 bilhões e  11,922 bilhões, isto é, 43,98% e  36,75%, 

respectivamente, conforme quadro Despesa Orçamentária/2007. 

 
 

Segundo o Relatório da CAE0/2007, às fls::.,1757, cerca de 68,87% 

das despesas  om
 

 

soaí  é·Encârgos  Sociais'forâh1financiadas com 

,. - '  f ' 

e. 
J '• ,v,-·' >' 

recursos ordinário. e  70,69%  das Outras  Despesas  Correntes foram 

financiadas com recursos vinculados. 

 
 

Às fls. 1760 e 1763 do Relatório da CAE0/2007,  constata-se que 
;•  -  f 

os gastos realizados com Ser-Viços de Terceiros atingiram R$ 2,964 

bilhões, ou  : seja,    24,86% · ·das     Outras   ·Despesas    Correntes 

(corrip'reendendo os elementos dutras Despesas de·Pessoal, decorrentes 
;:   ;  '·   ' .::-- ',_, 

de contratos de terceirização, Serviços de Consultoria, Outros SerViços de 

Terceiros - Pessoa  Física,  Outros  Serviços· de  Terceiros·-  Pessoa 

Jurídica e .Locação de Mão-de-Obra). Ressalta-se que as despesas com 

Servi'ços de  Terceiros  vêm   apresentando  uma  trajetória  crescente. 
o .    "/  '  ' • 

Comparandô se  cqm· os·"'exer<;:lcios. qe.· 2005  e· 2006;  verifica-se  um 
;:.:>- ,,  --  ,, ./ 

incremento  da  ordem .de.. 32,86% e  12,75%,  em  valores  nominais, 

respectivamente. 

 
 

Os Juros e Encargos da Dívida Pública, no montante de R$ 2,136 

bilhões, representaram 6,58% das despesas realizadas e foram 

financiados,  em   sua  totalidade,  por   recursos  ordinários,  conforme 

Relatório da CAE0/2007, às fls. 1757. 
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2.4.1.2.2    Despesas de Capital 
 
 

 
As Despesas de Capital, em relação ao exercício de 2006, 

observaram um aumento de 4,90%, em valores nominais, devido 

principalmente ao maior volume de    Inversões Financeiras e de 

Investimentos, conforme Relatório da CAE0/2007,     às fls. 1757. 

Comparando-se os créd,itos autorizados com as despesas realizadas a 

título de  Despesas .,Capital, verifica-se Uma reaUzação de  77,43% do 

autorizado. v   Dentre os .  stos  dê capital, os lnvestimentosJoram  os que 

atingiram o montante mais" sign.ificativo, R$ 2,820 bilhões, isto é, 8,69% do 

somatório total das despesas realizadas, conforme quadro Despesa 

Orçamentária/2007. 

 
 

 
Baseado  no; Relatório  da  CAE0/2007,   às  fls.  1757  1765, 

y:· 

constàta-se ··que  os   ihvestirl'leptos; se   concentraram   nas  Obras   e 

lnstafàções  (51,47%)   e   em   Equipamentos  e· Maferiàl   Permanente 

(11,23%). Ainda, na categoria das Despesas de Capital, encontram-se as 

Inversões Financeiras e a Amortização da Dívida, que corresponderam a 

2,56% e 1,44%, respectivamente, do total realizaçi;o, m valores r;tominais. 
 
 
 
 
 

 
2.4.1.2.3  Execução 

 

Orçamentária 

da  Despesa  por  Unidade 

 

 
 

O Relatório da CAE0/2007, às fls. 1767 e 2152 a 2156, aponta que 
 

73,71% das despesas fiscais realizadas concentraram-se nas seguintes 

unidades orçamentárias: Encargos Gerais do Estado - EGE/SEF - 

Encargos Diversos (R$ 8,853 bilhões), Departamento de Es adas de 

Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  DERMG  (R$  1,268  bilhão), 
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Secretaria de  Estado  de  Educação - SEE (R$  3.914 bilhões),  Fundo 
 

Financeiro de Previdência- FUNFIP (R$ 3,469 bilhões), Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais - PMMG (R$ 2,857 bilhões), Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais - TJMG (R$ 1,935 bilhões), Instituto de Previdência dos 

Servidores Militares  do  Estado  de  Minas  Gerais  - IPSM  (R$  605 

milhões), Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 

Gerais - IPSEMG; (R$ 559 milhões) e Fundação Hospitalar do Estado de 

Minas Gerais- FHEMIG (R$  448 milhões). 
>' "   ,.. 
'\ 

 
 

2.4.1.2.4   Execução da D,espesa por Funçõe ,de, Governo 
 
 
 

Depreende-se do  Anexo V do Relatório da  CAE0/22.07, às fls. 
 

2158, que as funções de governo pom o maior volume de gastos foram as 

Funççes Sociais (R$ 11,241 bilhões), os EncarQOS , .speciais (R$ 8,921 

bilhões) e as Funçges Típicas do:Estado (R$ 7,824 billjões). 

 
 

·   ÀsJis. 1767 do Relatório da CAE0/2007, cómparando-seÇ>,s gastos 

realizados em 2007 com os efetuados em 2006, constata-se que as 

Funções Sociai.s, os'.Encargos ·Especiais e as Funções Típicas do Estado 

apresentaram um acréscimo de o,.3°fo, 0,71% e um decréscimo de 0,26%, 

respectivamente. . , 

 
' . 

Da mesma,;c form,à, , extral $ê:  do . Anexo V  do  Relatório  da 
 

CAE0/2007,  às fls. 1768 e 258, que evidencia:as despesas por função, 

os seguintes apontamentos: 

 

a) Nas Funções Sociais, os gastos mais significativos foram os com a 

Previdência Social (R$ 4,061 bilhões), a Educação (R$ 4,067 bilhões) e a 

Saúde (R$ 2,878 bilhões); 
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b) Nos Encargos Especiais, o maior volume de recursos concentrou-se 
 

em  Encargos  Gerais  do  Estado  - EGE/SEF  -  Encargos  Diversos, 

registrando os seguintes dispêndios: Transferências (R$ 5,845 bilhões), 

Serviço da Dívida Interna (R$ 2,393 bilhões), Outros Encargos Especiais 

(R$ 437,557 milhões), Serviço da Dívida Externa (R$ 146,274 milhões) e 

Advocacia-Geral do Estado (R$ 99,579 milhões); 

 
 

c) Nas Funções Típiêas do'Estado, o maior volume de recursos destinou- 

se à Segurança Pú liêf(  R$:,4,2ao"bilhões).       . . 
' =- J ' 

 

 
 

2.4.1.2.5 ·         Subvenções: Sociais e Auxílios 
 

 
 

O total das despesascom Subvenções Sociais e Auxílios foi de R$ 
 

1,141 bilhão, sendo .R$ 259,657 milhões com Subven; ões e R$ 881,378 
. ' 

milhões com AuxíliosComparativamente ao exercido  anterior,. nota-se 
' "/  <.  ' 

que houve Um aum nto desses gâslbs em 32,36.%:confo,eme Rélatório da 

CAg0/2007, fls. 1770.                                            , 
 
 
 

A CAEO, às fls. 1770, recomendou aos o·rdenadores ·de despesas 

o  acompanhamento .  da  finalidade  das  transferências dos :·recursos 

destinados s upvençõ s. pois muitas das cqpcessõs  'feitas não se 

enquadram com' o .p'!2jétivR dÇJ   suoyenção soqíàl. Salientou  que  nada 

impede a transfer ncia .de re t;írsos para entidqde.s. de assistência social, 

médica, educacional  ou  cultural, sem  finalidade  lucrativa,  para  cobrir 

despesas de capital, mas que essa deve ser classificada como de "auxílio 

de capital" e não "subvenção social". 

 
 

É imperioso ressaltar que esse tipo de transferência necessita de 

previsão legal específica para sua concessão, atendendo às condições 

estabelecidas na LDO e na LOA. 
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Ressalta-se que  as entidades que receberam maior  volume de 
 

repasses de subvenções sociais e auxílios foram a Fundação de 

Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP (R$ 49,573 milhões) e Serviços 

de Saneamento Integrado Norte Nordeste de MG S/A - COPANOR (R$ 

100 milhões), conforme Relatório da CAE0/2007, às fls. 1773. 
 

 
 

Segundo  o  referid,o R Jatório,  às  fls.  1774,  a  conta  contábil 
 

1.9.9.01.01.01.11.00:': _(Responsáveis ..... por · Subvenções   e    Auxílios) 

apresentou um satdb:_de R.$  1,108  ilhão, seodá. necessárias ações da 

Administração  ·Pública···&vis·anpo    à   apresentaçao ··.das·  respectivas 

prestações de contas e/ou a restituição dos recursos pelos convenentes, 
 

em caso de irregularidades na aplicação dos recl)rsos. 
 

 
 

2.4Orçamento 
 

Controladàs 
r,, 

de  Investimento  .das Empresas 

 
 

A Lei 16.696/07 estimou e fixou os investimentos das-empresas 

controladas em R$ 4,744 bilhões, para o exe(cício de 2007. 

 
 

Ressalta-se que as empresas controladas pelo Es.tado têm suas 

demonstrações  contábeis  elaboradas  nos  termos  da  Lei  6.404,  de 

15/12/76. Como o prâzo.de,p  ficaÇão daqueles: demonstrativos diverge 

daquele estabeleêitlb para os tlalanxós e.demonstrativos governamentais, 

o Relatório da CAE0/2007, às fls. 1776, analisa a participação do Estado 

no capital votante para os exercícios de 2005 e de 2006. Com base na 

análise apresentada, constata-se que as variações patrimoniais mais 

representativas ocorreram na COHAB (1.125,28%), na Minas Gerais 

Administração e Serviços S/A - MGS (284,36%) e na PRODEMGE 

(177,24%). 
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...   .  ,·. 

Do  montante  de  R$  4,744  bilhões,  R$  61,093  milhões  foram 
 

destinados ao aumento de capital e R$ 4,682 bilhões aplicados em outros 

investimentos. Ressalta-se que 75,12% dos investimentos do Estado em 

suas empresas controladas foram destinados à CEMIG, fato esse que se 

confirma pela aplicação dos recursos por funções de governo, uma vez 

que a função Energia foi a que mais executou   recursos, aplicando o 

montante de R$ 3,047 bijhõesconforme. Relatório da CAE0/2007,  fls. 

1776 a 1778. 
 

 
 

O  aludido  Relatório,   ls.  1780, ·apontou  que  as  empresas 

PRODEMGE, CEMIG Holding, CEMIG Geração e Transmissão e CEMIG 

Distribuição executaram despesas no montante R$ 1,902 bilhão e que o 

valor autorizado  foi de  R$  1;436 bilhão. Assim,  con.stata-sque  tais 

empresas  realizaram  de.spesas no . valor  de  R$  466   milhões,  em 
" "  ' " 

desacordo com<o prescrito nos a)tigos 167, 11,  daCons,tituição Federal de 
 

1988: 161, U;.da Constituição E$tadtàt.de 1989 e'42.cta.Lei 4.3 Q/64, no 
,.         •" ' ";-·   ,, ,' 

tocante à suplementação dos créditbs·previstos:nápeça orçamentária. 
' ' '•'  ' " /  .._                 '"< 

 

 
 
 
 
 

2.5 .    Acordo de'Resultados 
 
 
 

De acordo .GOIJ1 o Rel tôriÓ;Q  CAÉ0/2007,  fls. 1781, o Acordo de 
' ''  :,  '           _.    '-. 

c  '     / 

Resultados tem por finalidàde avaliar o de empênho  institucional para a 

busca de resultados, mediante a observância dos princípios previstos no 

art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e, ainda, dos princípios da 

razoabilidade e da economicidade, estabelecidos no art. 74, § 1°, I, da 

Constituição Estadual de 1989. 

 
 

Segundo o Relatório da CAE0/2007, fls. 1783, foi solicitada pela 
 

SEPLAG prorrogação do prazo, até 30 de abril do corrente an , para o 
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encaminhamento dos Relatórios das Sínteses das Atas da Comissão de 
 

Acompanhamento e Avaliação. 
 

 
 

A   Nota  Técnica   17/2008  traz   a   metodologia   dos   acordos 

celebrados entre o Governador e os órgãos e entidades a ele 

subordinados e informa que o trabalho foi dividido em duas etapas. A 

primeira, pactuada por todps sistemas operacionais do Poder Executivo, 

reflete a estratégia do; governo: A segunda detalha as ações e indicadores 
.Y'<'        ,_.. ' ,> 

das equipes de trabàlho por órgão, buscando o al.inhamento estratégico 

mediante a participáção ·e mobilização dos servidores... A referida nota 

relata que os dados pertinentes aos indicadores dos acordos estavam 

contidos no Anexo 11,  que foi remetido a esta Corte em 04/4/08. 

Cpnséqüentemente, devido ao prazp exíguo, ficou prejudicada a análise 

da CAEO sobre o assunto. · 

 
 

 

3.   DEMONSTRAÇÔES CONTÁBEIS 
 
 
 

As Demonstrações Contábeis do Balanço Geral de 2007 referem 
 

se à execução orç?mentária, financeira e patrimonial da Administração 
 

Direta,  Autarquias,   Fundações,   Fundos   Estaduais   e   à   execução 
':{·· .. •'-<    : 

.• 

orçamentária das· Ernpresas Estatais· Dependentes 
'\_'  '  - v  .,   ,· -.,_, _, ""·' 

 
 

 
3.1   Balanço  Orçamentário  Consolidado  do  Estado  de 

 

Minas Gerais 
 
 
 

De acordo com o Relatório da CAE0/2007 e Tabela 75, fls. 1787 e 
 

1788, verificou-se que a Lei Orçamentária Anual - LOA - inicialmente 

previu uma receita de R$ 30,553 bilhões e fixou uma des esa nesse 

mesmo valor. 
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Houve uma  alteração de  2,78% na  prev1sao inicial da  receita, 

correspondente a R$ 847,890 milhões, referente a atualização da receita, 

que passou para R$ 31,401 bilhões, conforme evidenciado no Balanço 

Orçamentário, em cumprimento ao que determina o art. 52, 11,  "a" da LRF. 

 
 

Foram abertos créditos adici.onais, no  valor de  R$ 
 

3.605.317.768,48, o que resultou em uma éi torização total de despesas 

no  montante de  R$ 34,,159 bilhões, representando um  acréscimo  de 

11,79% ao  valor  inicialmente orçado ··     e  um  défiqit · na previsão 

orçamentária. 

 

As  receitas e  despesas  rea,lizadas foram,  respectivamente, da 

ordem  de  R$  32,633  bilhões  e .. R$   32,443  bilhões,  evidenciando, 
<•. 

conseqüenteménte,"'um superávit- na:execução deR$.190,102  milhões. 
' ,-        ' ' v ' 

 

 
3.11 Resultado Orçamentári<i"Fiscal 

 
 
 

Em 2007, o Resultado Orçamentário Fiscal obtido pelo Estado de 

Minas  Gerais  foi:.   positivo,  no ...  montante  de  R$  190,102  milhões, 

represent [ldO  um. acré pimo  de  134r :3;% em  rela9 o  ao  superávit 

orçamentárid.e ·2o06.;ri  tor.pe R a·1'.1,?p.52 r94,:cohforme Relatório 

da CAE0/2007, fls:1789: ·  . ; 

 
 

A Tabela 76, fls. 1790, refere-se ao Demonstrativo do Superávit 

Fiscal por Fontes de Recurso, nela sendo demonstrada a relação entre 

receitas e despesas por fontes de recursos. Verifica-se que o superávit 

orçamentário de 2007 deve-se, principalmente, aos Recursos Diretamente 

Arrecadados,  (R$  461.815.131,67).  As  fontes  deficitárias  mais 

expressivas    foram    Contribuição   do    Servidor    para          FUNFIP 
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;• 

,, 

 

 
 

(R$82.706.526,30)    e     Exploração    de     Recursos     Minerais 
 

81.349.663,40). 
 
 
 

A Tabela 77, fls. 1791, trata do Comparativo Mensal das Receitas e 

Despesas Realizadas, sendo expressivo o superávit do mês de janeiro 

(R$   2.019.464.786,50)   e   o   déficit   do   mês   de   dezembro   (R$ 

2.057.655.455,98), em comparação c()m os demais meses do exercício 

de 2007. 

 
 

A Tabela 78 demonstra o Com.parativo da RecéitáArrécadada  com 

a Despesa Realizada por Poder/Órgão, evidenciando que houve um 

superávit no  valor,de  R$  190.102.137,27; a  Tabela  79  apresenta  o 

Comparativo da  Despesa .Autoriz da  com  a  Despesa  Realizada  por 

Pod r/Órgão,  · evidencian'dó   uma  . economia   orçamentária   de    R$ 

l715;S73.831,03, conforme fls.l'i;91 e 1792 doRelatório CAE0/2007. 
..' 

 

 
3.1.2  Quocientes do .Balanço.Orçamentário 

 
 
 

No Relatório da CAE0/2007, fls. 1792 a 1Z93, foram utilizados os 

seguintes  quocie tes   para   análise   do   Balanço   Orçamentário:   (1) 

Quociente de Cc;>bertura dos Créditos Adicionais, que demons ra o quanto 
' <              •• '   ,,;....     ->-. ,,  ' " • ' ',  ,. •    ' '· < 

o  excesso d · arrecaçfaç g. re reséºta 9 . cobêrtura para  os  Créditos 

Adicionais; (2)   Q,wocierite ·· ··  dé   Execução  da   Receita   Orçamentária, 

indicando se a previsãó do orçamento está ajustada com a efetiva 

arrecadação das  receitas; (3) Quociente de Execução da  Despesa, o 

qual, por meio da comparação entre a Despesa Executada e a Despesa 
 

Fixada, mostra quanto da fixação foi executado e (4) Quociente do 

Resultado Orçamentário, que indica o quanto da Receita Executada serve 

de cobertura para a Despesa Executada, tendo sido alca çados os 

seguintes resultados: 
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Quocientes 
 

2006 
 

2007 
 

Índice Ideal 

 

Cobertura dos Créditos Adicionais 
 

0,39 
 

0,34 
 

Maior ou igual a 1 

 

Execução da Receita Orçamentária 
 

1,05 
 

1,04 
 

Maior ou igual a 1 

 

Execução da Despesa 
 

0,95 
 

0,95 
 

Menor ou igual a 1 

 

Resultado Orçamentário 
 

1,00 
 

1,01 
 

Maior ou igual a 1 

Quadro: Quocientes do Balanço Orçamentáno 

Fonte: Dados extraídos do Relatório da CAE0l2007 (Fls. 1_792 a 1794) 

 
·ç 

o quociente:,,de cobertu a. dos   créditos '·adi ionais,   em  2007, 
 

evidencia que para  cada R$ .1,00 de crédito adicional aberto, obteve-se 

somente R$ 0,34 de excesso de arrecadação. 

 

. .o quociente  de execução da receita orçamentária  demonstra que 

para pada R$ 1,00 de expeÇtativade  arrecadação, foram arrecadados  R$ 

0,04 a..mais eri1· 2·oo7.  . X 

o-· 

 

 
O quociente de execuçao da despesa demonstra _que as despesas 

executadas foram inferiores às qespesas fixadas, uma vez que para cada 

R$ 1,00 fixado foi realizado R$ 0,95, no exercício em análise. 

 
 

O quociente ·do resultado·orçamentário  indica que houve R$ 1,01 

de receita··arrecadp_arà:cada $ 1_,·00  de de!?J:> sà realizada,  durante o 

exercício de 2007. 

 
 
 

3.2  Balanço Financeiro 
 
 
 

De acordo com o que prevê o art. 103 da Lei 4.320/64, o Balanço 

Financeiro demonstra as entradas e saídas de recursos financeiros, sob a 

forma  de  receitas  e  despesas  orçamentárias,  assim  como  os 

recebimentos    e    os    pagamentos    de    natureza 
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conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior 
 

e os que são transferidos para o exercício seguinte. 
 

 
 

Consoante o Relatório da CAE0/2007, fls. 1794 e 1795, não foram 

consolidados no Balanço Financeiro (Tabela 84) as receitas e despesas 

orçamentárias referentes às Empresas Estatais Dependentes: EMATER, 

EPAMIG e Rádio lnconfidÁência Ltda. ,Segundo as Notas Explicativas do 

Relatório  Contábil ,  do, Balànço  Geral  do.  E tado   de   Minas  Gerais, 
( 

' elaborado .pela  Contadoria Geral,  fls. 94,· tais  informações  foram 

consideradas somente na análise da Gestão Orçamentáría. 
 

 
 

Em  razão  desse  fato,  a  movimentação financeira· do   exercício 

d corrente da execução orçamen ãria· diy rgiu dos valores apresentados 

no Balanço Orçamentário (Tabela 7'9, fls. 1792) no qual os dados das 
> ' ' ,>  /  " 

Empresas·Estatais. E>ependentes form contemplados. 
 

 
 

O Balanço Financeiro apresenfou um resultàdo superavitá !o de R$ 
 

320,7 milhões, em razão das receitas arrecadadas no valor de R$ 32,573 

bilhões e s despesas realizadas no valor de R$ 32,252 bilhões, enquanto 

o soperávit apr  sert  do  no  Balanço órç.a,mentário  f61 de R$  190,102 
 

milhões, conforme fls. 179.0 e 1795 do R latório da CAE0/2007. 
''> .><"' ---:}<:''  ·;' 

 
 

A ausência de consolidação dos dados referentes às Empresas 

Estatais Dependentes no demonstrativo em análise contraria o art. 50, 111 

da Lei Federal101/2000, bem como a Portaria da STN 589/2001. 

 
 

3.2.1 Receitas  e  Despesas  Orçamentárias  e  Extra 

Orçamentárias 

 
 

A Tabela 86 do Relatório da CAE0/2007, fls. 1796, trata do efeito 

financeiro da movimentação contábil de receitas e despesas e os seus 
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reflexos no saldo das disponibilidades para o exercício seguinte. A Tabela 
 

87 aborda a Movimentação Extra-Orçamentária, evidenciando os diversos 

recebimentos e pagamentos que ocorreram, independentemente da 

execução orçamentária, fls. 1796 do Relatório da CAE0/2007. 

 
 

Observa-se, como demonstram essas tabelas, que o fluxo extra 

orçamentário (receitas de R$ 59,148 bilhões e despesas de R$ 58,348 

bilhões) superou o fluxo  orÇamentário (receitasde R$ 32,573 bilhões e 

despesas de R$  32;252 bilhões). A  mo imentaÇão 'extra-orçamentária 

mais expressiva ocorreU' na conta Obrigações Uquidádqs a Pagar, uma 

vez que qs recebim. mtos totalizaram R$ 36,114 bilhões e os pagamentos 

totalizaram R$ 35,311 bilh0es, conforme demonstra a citadaTabela 87. 

 
 

3.2.2 Quocientes do Balanço Finarrceiro Fis al 
 
 

Na àn'álise do Balanço Financeiro, a reqy,ipe·da;.CAEOi em seu 

relató;io de fls. 1797 e 1798, utili?ou-e do (1) Qubcient'e do Resqltado da 

Execução Financeira, que,representa a sOma dos recebi'memtos·e a soma 

dOS·pagàmentOS  OCOrridOS'no exercício; do (2) Quociente do 'Resultado da 

Execução  Extra-Or::çamentária,   que  indica  quanto  de   receita  extra 

orçamentária foi  recebjçJa, em copfron,to com   a de pesa  extra 

orçamentária paga; e  do; (3) p,uoclénte dpS Saldos Fin nceiros,  que 

demonstra as vari ções ,dapisp'OnibHi .oes, t ndo  sido alcançados os 

seguintes resultados: 
 

 

Quocientes 
 

2006 
 

2007 
 

Índice Ideal 

 

Resultado da Execução Financeira 
 

1,00 
 

1,01 
 

Maior ou igual 1 

 

Resultado  da  Execução  Extra- 

Orçamentária 

 

1,00 
 

1,01 
 

Maior ou igual1 

 

Dos Saldos Financeiros 
 

1,02 
 

1,36 
 

Maior ou igual1 

Quadro: Quocientes do Balanço Fmance1ro 
Fonte: Dados extraídos do Relatório da CAE0/2007 (fls. 1797 e 1798) 



TRIBUNAL DE CONTAS  DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Gabinete do Auditor Licur;go Mourão 

Parecer da Auditoria - Contas do Governador- 2001 

 

 

 
 
 
 
 

O quociente do resultado da execução financeira evidencia que, 

em 2007, os recebimentos foram maiores que os pagamentos efetuados, 

uma vez que houve R$ 1,01 na soma das receitas para cada R$ 1,00 na 

soma das despesas pagas. 

 
 

O quociente do resultado da execução extra-orçamentária 

demonstra que para  cada R$ 1,01 de. receita extra-orçamentária foram 

pagos R$ 1,00 de despesa extra-orçamentária, em.2007. 

 
 

O quociente '.(io saldq financeiro indica um acréscimo de 36% nas 

disponibílidades, se  compararmos o saldo dessas em 2006 e em 2007. 

Verifiéou'"se um superávit financeiro, pois  as receitas (orçamentária + 

extra-orçamentária) foram maiores .que as despesas (orçamentárias + 

extra-orçamentária): 

 
 
 

3.3  Balanço PatrimoniaLConsoJidado Fiscal 
 
 
 

O Balanço Patrimonial tem por objetivo demonstrar 'os resultados 

financeiros da execução orçamentária, os bens e valores patrimoniais e 

os compromissos que constituem o Ativo, assim como· as dívidas e outras 

obrigações em favQr.de . terce.iros Vihculados ao Passivo, as contas de 

compensação e o Saldo Patrimonial, conforme determina o art. 105 da Lei 

4.320/64. 
 

 
 

Diante dos dados constantes das fls. 1799 do Relatório da 

CAE0/2007, elaboramos o quadro a seguir, que evidencia uma 

comparação entre os grupos que compõem o Balanço Patrimonial 

Consolidado Resumido nos exercícios de 2006 e 2007, conforme 

demonstramos a seguir: 
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Ativo 2006 (B) 2007 (A) Variação (A - B) 

Circulante 4.215 5.558 1.343 

Realizável a Longo Prazo 26.636 28.967 2.331 

Permanente 6.365 7.016 651 

Total= Ativo Real (C) 37.216 41.541 4.325 

Passivo 2006 (8) 2007 (A) Variação (A - B) 

Circulante 6.004 6.805 (765) 

Exigível a Longo Prazo 46.010 49.949 (3.939) 

Total = Passivo Real (D) 52.014 56.754 (4.740) 

Variação totl (D-C) (415) 

 

 

 
 
 
 

R$ milhões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quadro. Evolução Patnmom·at2006/2007 
Fonte: pados extraídos do Relatório da CAE0/2007 (fls. 1799). 

 
 

Analisando o quadro Evolução Patrimonial 200612007 e Tabela 92 

do Relatório da CAE0/2007,  fls. 1799, constata-se a existência de um 

Passivo Real a Descoberto de R$ 15,212 bilhões, em 2007, e de R$ 

14,797 bilhões,  em  2Q06, o  que evidencia uma  vari,ação positiva de 
 

2,80%, com efeito negativo no patrimônio do Estado da ordem de R$ 415 

milhões. 

 
 

O déficit verificadó em  2007, da ordem de .. R$  15,212 bilhões, 

deveu-se principalmente a variação do grupo Exigível a Lortgo Prazo que 

apresentou uma variação negativa de. R$ 3,939 r?ilhões.  De acordo com 

o item 4.3.3, fls. 70, de;>  Balanço Geral do Estado de Minas Gerais, 

elaborado pela Contadoria Geral, houve reavaliàções da dívida interna e 

incorporação de parcelas ao saldo devedor, conforme contratos 

específicos, bem como a composição das operações de crédito, os quais 

impactaram negativamente o patrimônio do Estado. 

 
 

A Tabela 93, fls. 1799 do Relatório da CAE0/2007,  demonstra a 

evolução dos saldos patrimoniais nos últimos seis anos, observando-se 
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que o Estado Mineiro, desde 2002, vem obtendo sucessivos resultados 
 

deficitários. 
 

 
 

3.3.1 Ativo Circulante 
 
 
 

O  Ativo  Circulante compreende os  créditos e  valores  de  curto 

prazo, dele fazendo parte os subgrupos Disponível, Créditos em 

Circulação, Bens e.. Valores em Circulâço  .· Investimentos em Regime 

Próprio   de    Prevfdência.   No·  exercício   de    2007,    totalizou    R$ 

5.558.916.411,01. Verifica-se ;Uma ·variação positiva de  31,85%, em 

comparaç·ão co<>· exercício de 2006, no valor   de R$ 4;215 972.930,85, 

conformé Tabela 94,·do Refátório da CAE0/2007,.fls. 1801. • · 
 
 

Como aponta o aludido relatório, fls. 1802, para fins de 

consolidação do  Balanço  Patrimoqial, foi  promovido  um  encontro  de 

ccmts do grupo escriturai - Re'cursp de Movimentação da Unidade de 
,., 

Tesouraria, no valor de  R$ 1,01O  bilhão, e Recursos Centralizados na 

Conta Única, no valor dR$ 1,013 bilhão. Desse encontro •. apyrou-se um 

saldo negativo,  no·· valor  de· R$  3.4.17:586,36,: na  conta  retificadora 
,, '<:' 

Recursos de  Contas  Arrecadadoras, em .decorrência  de  valores  não 

correspondidos no disponível dos órgãos e entidades da Administração 

Pública Estadual, oçasioqado pela intempestividade dos registros 

contábeis, como informa a CAE;O. 

 
 

O grupo de contas Movimentação da Unidade Tesouraria 

(subgrupo disponível) reúne contas de controle, nas quais os órgãos, 

entidades e fundos integrantes do Sistema de Unidade de Tesouraria 

registram seus recursos arrecadados e transferidos para a Conta Única. 

Seu saldo representa disponibilidade financeira para pagamentos ou 

transferências financeiras de cada unidade orçamentária. 
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>'      . :· •             ",,  ,, ' ·)  '     ' v.        ,.• 

A intempestividade dos lançamentos contábeis contraria o art. 83 
 

da Lei 4.320/64, bem como o Princípio Contábil da Evidenciação. 
 

 
 

O grupo Diversos Responsáveis Apurados (subgrupo Bens e 

Valores em Circulação) refere-se às inconformidades de responsabilidade 

dos agentes ou de terceiros causadores de danos ao erário. Conforme 

Relatório da CAE0/2007, Tabelas 98 e 101, fls. 1804 e 1805, houve um 

aumento de 7,88% h ssa"conta,  que passou de R$13.299.575,10,  em 

2006, para R$ 14.347:347;56, em 2007. 
 

 
 

Verificou-se; de acordo com o Relatório da<CAE0/2007, fls. 1806, 

que permanecem, desde 1982, valores inscritos etu Diversos 

Responsáveis, evidenciando-se que historicamente o E:stado não vem 

conseguindo  obter   êxito   nos   ressarcimentos  aos   cofres   públicos, 

conforme já menci()rado em Relatórios anteriores,da CAEO. 

 
 

Quanto aos  investimentos réalizados con'r rec.ursos do;Regime 

Próprio de Previdência, que·têm' por objetivo a cobertura das obrtgações 

previdenciárias, verificou-se um áum!3r1to de 73;68% er'n u saldo, que 

passou para R$ 45p.249.555,38, no exercíçio de 2007, em comparação 

com o exercício de 2006 (R$ 262.694.660,23), conforme demonstra o 

Relatório da CAE0/2007,'fls. 1806. . 

 
 

3.3.2 Ativo Realizável a Longo Prazo 
 
 
 

O Ativo Realizável a Longo Prazo constitui-se dos Depósitos e 

Créditos Realizáveis a Longo Prazo e compreende os direitos e valores a 

receber após o término do exercício seguinte. 

 
 

Esse grupo representou 49,11% do total do Ativo (R   28,967 

bilhões), no exercício de 2007. Observou-se uma variação po 
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8,75% em comparação com o exercício de 2006 (R$ 26,636 bilhões). O 
 

valor mais expressivo desse grupo é proveniente da Dívida Ativa (R$ 
 

23,777 bilhões), conforme Relatório da CAE0/2007, fls. 1806 e 1807. 
 

 
 

3.3.3 Ativo Permanente 
 

 

Compreende os bens, créditos e valores cuja mobilização ou 

alienação depenoa qe autorização legislati!· çpnforme dispõe o art. 105, 

§ 2° da Lei Fede.ral 4:320/64. 
 

 
 

Os grupos lnvestimentos e Imobilizado, que o compõem, 

encontram-se demonstrados na Tabela 104 do Relatório da CAE0/2007, 

fls.  1808. O grupo  Investimentos representou '51,71% do Ativo 

Perrytanente, no exercício de ?007, e o lmobilizadq, 48,29%. O Ativo 

Permanente, no exercício de 2007, no valor de R$7,016 bilhões, observou 

um'crescimento de 10,23%, em comparação comp do e}(ercício de 2006, 

no valr de R$6,365 bilhões. 

 
 

Conforme citado no Relatório da CAE0/2007, Jls. 1812, foi 

verificada uma divergência de R$ 672.139,49 no saldo das Participações 

Societárias, obtido por m io do Demonstrativo das Variações Patrimoniais 
' .·     .. ( "/ 

(R$ 3.512.848.54T,4) e o /egistradp  no Bala ço  Geral do Estado de 
 

Minas Gerais (R$ 3.'512.176.:49:7,93). 
 

 
 

Essa inconsistência já foi mencionada no Relatório da CAEO de 
 

2006, mas permanece, ainda, em 2007, confirmando que o IPLEMG não 

efetuou a baixa da importância de R$ 672.139,49 em suas Variações 

Patrimoniais. 

 
 

A Tabela 109,  fls. 1813,  demonstra a movimentação das 
 

Participações  Societárias  conforme  registros  na 
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Variações Patrimoniais, na qual se verifica o saldo, em 31/12/2007, no 
 

valor de R$ 3.512.176.407,93, considerando o valor de R$ 672.139,49, 

não baixado pelo IPLEMG. 

 
 

De acordo com o Relatório da CAE0/2007,  fls. 1815, o saldo da 

conta Bens Imóveis, referente à  Assembléia Legislativa e IPLEMG (R$ 

77,479 milhões) não apre&enta nenhum detalhamento no SIAFI, visto que 

esses órgãos não  es ão'integrados nesse  sistema, conforme Decreto 

Estadual 35.304/93. Porém,.. para·maior operacionalidade e evidenciação 

de seus dados, deveriam'integrpr a sua contabilidade  os demais órgãos 
 

do Estado. 
 

 
 

A Tabela 111, fls. 1815 do Relatório da CAE0/2007,  presenta  o 

detalhamento da conta Bens Móveis que totalizou R$ 1,825 bilhão. 

Salienta-se que cerca de 92,22% desses bens, em valores monetários, 

pertencem ÇtoPodet Executivo, isto"é;;1,683 bilh o: 

 
 

A conta Bens Imóveis do Estado apresentou um saldo de R$ 1,037 

bilhão. A Tabela 112, fls. 1816 do Relatório da CAE0/2007,  demonstra 

que  comparativam nte  ao  exercício  de  2006,  o  saldo  dessa  conta 

apresentou um crescimento de 1O,17%. 

 
 

3.3.4 Sistema de Cor,npe,osaÇão   · 
 

 
 

De acordo com que estabelece a Lei 4.320/64, em seu art. 105, § 
 

5°, o Sistema de Compensação, em linhas gerais, contempla os 

subgrupos Compensações Ativas e Passivas Diversas, 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. 
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Verifica-se, com base no Relatório da CAE0/2007, fls. 1817, que o 

sistema compensado apresentou, no exercício de 2007, uma redução de 

45,85%, passando  de  R$  32,216 bilhões, em  2006,  para  R$  17,444 
 

bilhões, em 2007. Essa redução ocorreu basicamente no grupo Bens e 

Direitos do Estado sob a Responsabilidade de Terceiros. Salienta-se que 

não constou do relatório da CAEO o motivo dessa redução. 

 
 

3.3.5 Passivo Circulante 
 
 
 

O  Passivo  Circulante  çompreende valores  ex1g1ve1s   em  curto 

prazo, cújo  pagamento ,independe de autorização orçamentária, 

englobando os Restos a Pagar, o Serviço da Dívida, os Depósitos e os 

Valores Pendentes. 

 
 

De ,acordo com a Tabela 114 do Relatório da CAE0/2007,  fls. 
 

1818o Passivo Circulante apreséntóu uma variaÇão pos,itiva dé 13,34%, 

no xercício  de 2007 (R$ 6,805 bilhões), em comparação com () de 2006 

(R$ 6,004 bilhões). 

 
 

A . conta  mais  expressiva  desse  grupo  foi  a  de  Obrigações 
 

Liquidadas a Pagar, que representou 61,Q2% do Passivo Circulante de 
 

2007 (R$ 4,213 bilhp   ). 
 

 
 

Dentro  do  grupo ·de  contâs  Oêpósito, fls.  1820,  a  conta 

Contribuições e Retenções Previdenciárias (subgrupo 

Consignações/Retenções/Descontos e Pagamentos), Tabela 117, possui 

maior expressividade (R$ 161.302.491,31). Desse valor, 70%, ou seja, R$ 

113.253.720,75, são de responsabilidade da Polícia Militar do Estado de 

Minas Gerais - PMMG, dos quais R$ 106.260.333,24 referem-se aos 

descontos ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado 



TRIBUNAL  DE CONTAS  DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Gabinete do Auditor Licur;go Mourão 

Parecer da Auditoria- Contas do Governador- 2007 

 

 

de Minas Gerais - IPSM, relativos aos exercícios de 1996, 1997 e 1998, 
 

ainda em aberto. 
 

 
 

Os depósitos representam valores que foram provisionados para 

posterior pagamento. Quando essa provisão não existe, dependendo de 

seu vulto, poderá haver impacto financeiro no exercício. 

 
 

Segundo o Rél tóricr'da CAE0/2007, fJs:' 1821, os valores retidos 

em exercíci.os anteriores p'odem 'vir· a sobrecarregar financeiramente as 

arrecadações de  exercfcids futuros..  Desse  maCio é s'alutar que  toda 

retenção sobre folqas de salários e respectivas ebrigações patronais, a 

favor desses institutos, quando não pagas, sejam provisionadas 

financeiramente para evitar um possível impacto nas finanças do Estado. 
 

 

O subgrupo Pepósitos de;Biv rsas Origens, Tabela 118,,'fls. 1821, 

representa :as recursos,de terceiros recolhidos' pelo Esta.do - se:ndo esse 

responsável pela sua intermediação até a entrega à quem dedireito- bem 
' ''-· 

como as cauções ou as  garantias, em dinheiro, recebidas de terceiros 

para execução de contratos de obras e de fornecimento. Esse subgrupo 

apresentou um  sqlpo cohsolidado  de  R$, 833,57,6 milhões,  em  2007, 

obtendo um crescimento d17,18%, em relação ao exercício de 2006, no 
'  ' • '· c  ' > ' ' 

valor de R$711:35 .875,1J>'. 
'',' 

 
 

As Obrigações em Circulação, subgrupo do Passivo Circulante, 

representam 78,99% (R$5.375.454.089,05) do total do mesmo. Referem 

se, em quase sua totalidade, às Obrigações Liquidadas a Pagar, Restos a 

Pagar Processados e os Restos a Pagar Não Processados. 

 
 

Verificou-se, conforme Relatório da CAE0/2007 e Tabela 120, fls. 
 

1823 e 1824, uma variação positiva de 16,35%, no exercício de 2007 (R$ 



TRIBUNAL  DE CONTAS  DO ESTADO  DE MINAS GERAIS 

Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

64 Parecer da Auditoria - Contas do Governador- 2001 

 

 

4.213.800.731,30), na conta Obrigações Liquidadas a  Pagar, em 
 

comparação com o exercício de 2006 no valor de R$ 3.621.808.427,90. 
 

 
 

Destaca-se, conforme Relatório da CAE0/2007, fls. 1823 e 1824, a 

subconta Juros e Encargos da Dívida, que variou 4.853,74%, passando 

de R$ 3,501 milhões, em 2006, para R$ 173,423 milhões, em 2007, em 

decorrência, principalmente, do maior volume de  despesas  realizadas 

pelo  Estado  em  favor ;do  IPSEMG,  relativo  à  dívida  no  valor  de 
/  '   .  ,..   ' 

R$179.947.902,08, 'êntretanto, ressalta a CAEO qÜe do total empenhado 

foram pagos apenas R$ 21,434 milhões. 

 
 

O  grupo  Valores   Pendentes  a  Curto  Prazo  apresentou,  em 
 

31/12/07, um  saldo  de  R$309,181 milhões,  representando 4,54%  do 
 

Pas&ivo Circulante. Corupoe es e   grupo as .contas  Recursos  de 
"  X 

Convênios a Exec1,1tar, Recursos,:a Realizar Agentes lotéricos é Receitas 
 

de Exercícios futuros, Tabela 122', fls:1825. 
 

 
 

3.3.6 Passivo Exigível a Longo Prazo 
 
 

. O  Passivo xigível a  Longo Prazo. compreende as  obrigações 

exigíveis em prazo superior a doze meses. Houve um cr:e cimento de 
..._ "'  ' . '   -._\     ' . ..      ., 

8,56%    na    dívida     d   lqíJgo  ·  pr .z()    do:    Estaâo    em    2007 
 

(R$49.949.367.300,00),  tn comparação com  a do  exercício de  2006 

(R$46.010.915.919,17), como demonstra o Relatório da CAE0/2007  na 

Tabela 124, fls. 1827. 

 
 

Dentro desse grupo, destaca-se o subgrupo Provisões para 

Benefícios a Conceder, que sofreu uma variação de 75,73%, ou seja, 

passou de R$254,256 milhões, em 2006, para R$ 446,804 milhões, em 

2007. Tal subgrupo compreende a conta Aposentadorias, Pensões/outros 
 

Benefícios do Plano para Geração Atual. A finalidade dessa pr  visão é 
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3.3. 

garantir o pagamento futuro dos compromissos assumidos pelos institutos 
 

de previdência. 
 

 
 

As Operações de Créditos Internas representam 96,89% do 

Passivo Exigível e totalizaram, em 2007, o valor de R$ 48,398 bilhões. A 

Tabela 125, fls. 1827, demonstra as contas componentes deste subgrupo, 

destacando a conta CRC -"Cessão Créçiito CEMIG, que teve uma variação 

de 12,56%, alterandô o seu saldo no valor de R$ 3,252 bilhões, em 2006, 
 

para   R$   3,661   bilhões,  em   2007.  Também', destaca-se   a   conta 

Refinanciamento (Lei Federal 9.496/B7), que apresentou, em 2007, um 

saldo de29,954 bilhões, obtendo uma variação de 9,65%. 

 
 

O subgrupo Openªçpes/ctE3 Crédito Externas,representou 1,13% 
 

do Passivo Exigível a Loogb Pra;zq, tendo'sido reduzido em 5,37%, em 
ó 

compàração  com  o  exercício  anterior,  uma  vez  que  passou  de  R$ 
 

594,253 milhões, em 2006, paraR$:562,371 milhÕes,em 2007. A Tabela 
 

126, fls. 1828, apresenta a composição desse subgrupo, destac -se que 

a conta ,denominada genericamente de Outras, no valor de R$ 55,622 

milh   s,: observou uma variaçãoposjtiva  de 164,73%, se comparado ao 

monfante,do saldq ,do exercício anteriot e, que ÇAEO não apresentou 
f  ' <     c 

seu detalhamento, dessa çoríta. 
 

<  ç 
'   -;:;' 

 

7  Quocientes do :Balahçó"Patrimonial 
, ,:  ::< 

 

 
 

De acordo com o Relatório da CAE0/2007, fls. 1829 e 1830, na 

análise do Balanço Patrimonial, foram utilizados os seguintes índices: 

 
 

a) Saldo Patrimonial Financeiro - Resulta do  confronto entre o  Ativo 

Circulante e Passivo Circulante e serve para demonstrar a capacidade de 

pagamento do Estado em curto prazo; 
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b)  Índice  de  Liquidez  Imediata  - Tem  por  objetivo  demonstrar  a 
 

capacidade financeira do Estado para saldar compromissos imediatos 

junto a terceiros; 

 
 

c) Índice de Liquidez Corrente - É determinada pela comparação entre os 

itens componentes do Ativo Circulante e do Passivo Circulante e mede a 

capacidade de pagamenta,em curto pr€120. 

 
 

Na apuração do Saldo Patrimonial Financeiro, verificou-se que a 

situação financeira do Estado apresentou um déficit financeiro de R$ 

1.246.349,,g04,34, pesar de uma melhora em relação ao exercício de 
 

2006,  o· qual  apresentou um  déficit de  R$  1.788.293.703,B9, e,  em 

cor11p ração cóm  o de  20,05, no valor de  R$  1.926.769.346,85. Isso 

demonstra que a soma das disponibilidades e os direitos reaUzâveis de 
' ' 

curto prazo não sãe>  suficientes para quitar as obrigações financeiras de 
 

curto prazo; Tabela127, fls. 1829 do Relatório da CAEb/2007. 
 
 

Quanto  aos  demais  índices, apurou-se  a  seguinte· situação, 

conforme. Tabelas   128  e   129,  fls.  1829  e   1,830 do  Rélatório  da 

CAEQ/2007: 
 

:;;.; 
 

 

Quocient s 
' 

2.ÕÔ6. 2907 
 

Índice Ideal 

 

Índice de Liquidez Imediata 
 

0,51 
 

0;62 
 

Maior ou igual a 1 

 

Índice de Liquidez Corrente 
 

0,70 
 

0,82 
 

Maior ou igual a 1 

Quadro: Quocientes do Balanço Patnmon1al 
Fonte: Dados extraídos do Relatório da CAE0/2007 (fls. 1829 e 1830) 

 
 

A liquidez corrente evidencia a relação entre o ativo circulante e 

passivo circulante, revelando que para cada R$1,00 de dívida assumida, 

há apenas R$0,82 para saldar esses compromissos de curto prazo em 

 
2007.  Essa  situação piora  ainda mais  quando  analisamos  a  liquidez 
imediata, que demonstra a relação entre o ativo disponível 

;
e 

t
o 

6
pass

6
ivo 



Parecer da Auditoria - Contas do Governador- 2007 

TRIBUNAL DE CONTAS  DO ESTADO  DE MINAS GERAIS 

Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

 

 

circulante, pois para cada R$1,00 de dívida de curto prazo o Estado só 
 

tinha disponível R$ 0,62. 
 
 
 
 

3.4 Demonstração das Variações Patrimoniais 
 
 
 

Esse demonstrativo, conforme art. 104 da Lei 4320/64, evidencia 

as alterações resultantes é índependentel? da execução orçamentária 

ocorridas no patrimônio relativas à movimentação de bens, direitos e 

obrigações. 

 
 

O confronto "entreas Variações Ativas e Passivas, expressa, no 

exerctcio de  2007,  um  resUltado patrirponial deficitário  do Estado  de 

Minas  Gerais  (R$  406.180.094,30),  como  apurado  no  Relatório  da 

CAE0/2007 e Tabela 131, fls. 1830 e 1831. 

 
 

Houve  um  decréscimo de 84,42% em  relação" ao  exercício de 
 

2006, no qual se obteve um superávit de R$ 2.607.088.168,58; tendo em 
 

vistá que, no ·   exercíc.io de ,  2007, .   as Variações Ativas (R$ 
' 

 
,. ,. 

 
117.767.650:547;07) .  foram   inferiores.  às   Variações   Passivas   (R$ 

 

118.173.830.641,37).·Esse· decréscimo foi motivádo, principalmente, pela 

ocorrência de saldo negativo, apurado quahdo do confronto das 

Interferências Ativas  com  as  Interferências Passivas, no  valor  de  R$ 

119.381.984,98, acrescido  do  saldo  resultante entre  o  confronto  dos 
 

Decréscimos Patrimoniais com os Acréscimos Patrimoniais, no valor de 
 

R$ 1.258.435.818,50. 
 

 
 

Conforme  demonstrado  na  Tabela   132,  fls.   1834,  o   Poder 

Executivo foi quem mais contribuiu para um resultado negativo, pois 

registrou um déficit de R$ 635,135 milhões que, se somado ao resultado 

superavitário dos demais poderes e Ministério Público, no va or de R$ 
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228,955 milhões, permite obter um resultado deficitário no valor de R$ 
 

406,180 milhões. 
 
 
 

3.4.1 Quocientes   para  Análise  das  Demonstrações   das 
 

Variações Patrimoniais 
 
 
 

Na análise econômica da Demonstração das Variações 

Patrimoniais foram aplicados os seguintes índices, conforme Relatório da 

CAE0/2007, fls. 1834 e 1835: 
 

 

a) Quoctente do ,Resultado das Mutações Patrimoniais - Esse q,uociente 

tem como finalidadé indicar se a despesa realizada causou um aumento 
"'  ' - ;' ..;', 

ou diminuição do Patrimônio,; 
 
 

b) Quociente das Variações Independentes da Execução Orçamentária 

Esse quociente é utilizado para demonstrar a relação entre a 

movimentação ocorrida durante o exercício, independente da execução 

do orçamento, de natureza ativa e de natureza passiva; 
",, 

 
 

c) Quociente dos Resultados das Variações Patrimoniais Indica se o 
 

Patrimônio sofreu acréscimo ou decréscimo no exercício fináncéiro. 
 
 

De  acordo  com  o  Relatório  da ,CAE0/2007,  fls.  1835, foram 

atingidos os seguintes resultados: 
 

 

Quocientes 
 

2006 
 

2007 
 

Índice Ideal 

 

Resultado das Mutações Patrimoniais 
 

2,16 
 

1,47 
 

Maior ou igual a 1 

 

Resultado das Variações Independentes da 
 

Execução Orçamentária 

 

1'16 

 

0,85 
 

Maior ou igual a 1 

 

Resultado das Variações Patrimoniais 
 

1,02 
 

0,99 
 

Maior ou igual a 1 

Quadro: Quocientes das Demonstrações das Variações Patrimoniais  
Fonte: Dados extraídos do Relatório da CAE0/2007 (Fls. 1835) 

<TI 
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Conclui-se, da análise dos índices obtidos, que apesar das 

mutações Ativas superarem as Passivas, elas não puderam superar o 

resultado negativo apurado nas Variações Independentes da Execução 

Orçamentária, que causaram uma diminuição do patrimônio. 

 
 
 

4.  LIMITES CONSTITUCIONAIS E GESTÃO FISCAL 
 

 
4.1    Limites CoQstitucionais e Legais da Despesa Pública 

 

 
·-,::, 

4.1.1 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino:MDE 
 
 
 

A Constituição da República de 1988 estabelece, em seu art. 211, 
 

§ 3°, a distribuição de competênbia 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,\ instituída no ano de 1996 (lei 

Federal.·9394/96), promov:eu ·a· 'reorg·anizaçãó: da  educação  nacional, 
;-.    '·    •  •.   _,                 y  / ,. ·' / ' 

ficando as funçÕe... primordiais  de atuaçã?, no   nsiho fundc:tmental 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 re$.ultante:de impostos, compreendidas as transferências 

e excluídos os valores repassados constitucionalmente aos Municípios, 

determinação contida no art. 212 da Carta Maior. 

 
 

4.1.1.1A Educação no Estado de Minas Gerais 
 
 
 

Em consonância com os mandamentos prescritos pela Constituição 

Federal de 1988, pertinentes à educação, a Constituição Mineira 

estabeleceu, em seu art. 204, o Plano Estadual de Educação, de duração 
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plurianual, visando erradicar o analfabetismo escolar, garantir o acesso ao 
 

ensino a todos, aprimorando sua qualidade e formando para o trabalho e 

promoção humana, científica e tecnológica, conforme explicitado às fls. 

1836, Relatório da CAE0/07. 
 

 
 

O PPAG 2004/2007 traçou metas a serem cumpridas, durante a 

sua vigência, mediante proj,etos e ações específicas na área educacional, 

dentre as quais merecem destaque o aumento da ,duração do ensino 
 

fundamental para  nove  anos,  proporcionar oportunidades a  jovens  e 

adultos que não tiveram acesso ao-ensino regular, por meio d,o Programa 

de Educ?Ção a Jov,gns e Aqultos (EJA) e educaço  inclusiya aos alunos 

com necessidades especiais. 

 
 

O Governo do Estado, por meio da SEPL,A.G, elaborou Mensagem 

à  Assembléia/2008·, na  Reunião  Inaugural da  2a Sessão  Legislativa 

Ordinária da l6a  Legislatura, tendo;a CAEO, às 'fls., 1837/1838 de seu 

relatório, ressaltado as principais at vidades da Secretaria de Estado da 

Educação e os avanços .alcançados na área da :educação, como por 

exemplo 

 
 

1) crescimento da taxa de alfabetização dosalunos de'oito anos. no 3° ano 

do ensino fundamental; 

 
 

2) o percentual de alunos 'que atingiu o nível "recomendável" de leitura 

subiu de 48,6% em 2006 para 65,7% em 2007; 

 
 

3) capacitação de professores e especialistas; 
 

 
 

4) Projeto Escola de Tempo Integral, que, em 2007, propiciou a 1500 

escolas a opção curricular de tempo integral diário, envolvendo cerca de 

120 mil alunos; 
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5) os Projetos Abrindo Espaços e Escola Viva - Comunidade Ativa, que 

ajudou a proporcionar uma busca de soluções para as dificuldades 

enfrentadas pelas escolas em áreas de alto risco social; 

 
 

6) o atendimento, pela SEE, de aproximadamente 840 solicitações de 

melhorias, incluindo reformas e construção de escolas, bem como compra 

de mobiliários, equipamentos e livros didáticos; 

 
 

7) 708 municípios.'receberam r11anutenção da frota escólar e 114 tiveram 

novas aquisições dveículos; 

 
 

8) foram realizados investimentos na infra:-estrutura descolas estaduais, 

beneficiando e aperfeiçoando 2.979 delas, além·da aquisição de kits de 

informática para 3.400 unidades.e a conexão de 3 mil escolas à internet. 

Ademais., 45.5 Joram agraciadas com:sistema de gestão-informatizado. 
 

 
 

4.1.1.2 Fontes de Re urso'S.. da Educação 

,'·y 

 
 
 

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 Manuténção e DesenvQI.yimento dà  Educaç'ão Básica - 

FUNDEB, com 63,07% dos ,créditos iniciais, fls. 1838 do Relatório da 

CAE0/2007. 

 
 

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 utilizan 



TRIBUNAL DE CONTAS  DO ESTADO  DE MINAS GERAIS 

Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

Parecer da Auditoria - Contas do Governador- 2007 

 

 

,,  '; 

base de cálculo do FUNDEF, na conta do FUNDES, até que fossem 

efetuados  os  devidos  acertos.  Não  obstante,  a  CAEO  apurou,  em 

31/12/07, um saldo de R$1.900.060,89 na conta corrente do FUNDEF (c/c 
 

58.020-1, agência 1615-2, Banco do Brasil), fls. 1839. 
 

 
 

Ressalta-se que o FUNDES 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 

MP 339, de 28/t2/06;  convertida na Lei Federal 11494, de 20/6/07, com 
 

vigência de.  14  anos.· :rendo  sua implantação  ihici.ada 
...... 

 

em   2007, 

paulatinamente alca(lçará, em 2009, todo o universo da ducação básica 

pública, assim como os percentuais de receitas que o constituem terão 

alcançado o patamar de 20% de contribui.ção. De acorde" com o disposto 

no art. 60, XII, do Ato qas Disposições Constitucionais Transitórias - 

AOCT, da· Constituição Federal de 1988, uma proporção não inferior a 

60%  dos  :recursos  desse  f r:'lcto .é  direcionada  ao •.      pagamento  dos 
 

profissionais, em efetivo exercício,·do magistério da educação bá ica. 
 

 
 

Cotejando o  total recebido  do FUNDES pelo  Estado  em  2007 

(R$2,597 milhões), pom os recursos oriundos do FUNDEf= no exercício de 

2006 (R$1,922 milhão), aCAEO,  às fls. 1842, constatou um créscimento 
 

de 35,11%, proveniente d.a alteraçãq da base de cálculo dos recursos a 
<      /.... ;, 

serem  empregados, ..  do:. aumento  da   arrecadação  de   impostos  e, 
' > ' '    ·"  >· .... 

especialmente, do redimensionamento dos níveis de escolaridade 

beneficiados com esses recursos, tendo em vista que o volume recebido 

se baseia no número de alunos matriculados. 

 
 

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 27,56% e a fonte 
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j,, f kf5" 'a 

21 - Quota Estadual do  Salário Educação - QESE, com  5,44% do 

montante de recursos, conforme fls. 1838 do Relatório da CAE0/2007. 

 
 

4.1.1.3 Índices    de   Aplicação   no   Ensino   e   Execução 
 

Orçamentária 
 
 
 

Como já mencionado, em obediência aos ditames constitucionais, 

as fontes de   finahciamento dos Estaçtos para  a  manutenção e 

desenvolvimento do ensino devem corresponder a, pelo rnenos, um índice 

mínimo de   25% da  arrecadação  de  impostos  é  transferências, 

desconsiderando as transferências aos Municípios, tal como discriminado 

no  art.  212  da  Constituição Federal de  1988,  conforme  citado  pelo 

Relatório da CAE0/2007, fls. 1845. 

 

 

No orçamen,to, de acordo l:b'f(í o Relatório a GAE0/07, fls. 1846 e 
 

184      i p evista a quantia de           107 bilhões    ser despendida com 
' ·.,  ,, ,. '; 

manutenção e desenvolvimento d() ensino (29,27% da. Receita Resultante 

de Impostos Livres e Transferências .Federais Livres), tendo sido 

aplicados R$ 5,443 bilhões, constatando:-se um aumento de 6,58% em 

relação ao  valor  inicial .e  veri{icando-se o cumprimento do dispositivo 

constitucional, atingindo-Sê 29,19% dareceita base de cálculo. 
' ' v' 

 

 
A CAEO, 'às''fls. 1850,:apon óu que, erl1>2007, os dispêndios do 

Estado com todo o pessoal do magistério (administrativos e profissionais 

da educação básica), com recursos oriundos do FUNDEB, somaram o 

valor de R$2,398 bilhões, o que representou o índice de 91,95% do total 

das despesas sustentadas pelo fundo. 

 
 

Verificou ainda, à fls. 1850, que a importância gasta 

especificamente com o pagamento dos profissionais do magistério da 

educação básica foi de R$1,927 bilhão, correspondente a 73,5       da 
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receita total do FUNDES, valor superior ao limite mínimo legal de 60%, 
 

apesar de a previsão inicial de aplicação ter sido de 56,52%, em 

cumprimento, portanto, ao limite constitucional disposto no inciso XII do 

art. 60 do ADCT. 

 
 

Foi  estimado  pela  Lei  Orçamentária/2007 o  valor  de  R$3,269 

bilhões para a aplicação em manutenço e desenvolvimento da educação 

básica, o que corresp9nde 'à 18,73% da receita .resultante de impostos e 

transferências previstos  constitucionalmente. Ao.fináI  do  exercício, as 

despesas  realizadas,  no tnontante de  R$. 3,546  bilhões,  significaram 
;:< ' : 

8,48% a mais que o previsto inicialmente, equivalendo, pois, a 65,14% do 

total despendido com a manutenção e desenvolvimento da educação 

básica, conforme fls. 1850 e,tabela 145 do Relatório daCAE0/2007. 
 

 

Em 2007, no tocante à partiçipação das desp:esas realizadas na 

função educação, ·em comparaç.ão<ciom as despesas 'fiscais do Estado, 

obserVa-se que. aquela  corresponde ao terceito  maior  repa se  dos 

recursos, 12,54% do total, ficando em primeiro e segundo lugares os 

gastos com Encargos Especiais e com Segurança Pública, nos 

percentuais de 27,90% e 131 19%, respectivamente, segundo informado 

no Relatório da CAE0/07; às fls. 1851 a 1?52. 

 
 

A participação. das  desp sâ  com  educação  em  relação  às 
'  ' 

despesas fiscais do Estado, em valáres nominais, passou de 19,36%, em 
 

2003, para 12,54% em 2007, percebendo-se uma redução de 6,83%, o 

que demonstra que as despesas com educação não acompanharam o 

crescimento total das despesas do Estado, como citado no Relatório da 

CAE0/07, às fls. 1852. 
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a 

 
 
 

4.1.1.4 Etapas  de  Ensino  da  Educação  Básica  e  Ensino 
 

Superior 
 
 
 

A Educação Básica visa garantir a todos os brasileiros 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 Profissio al}'' 
 
 

Em Minas Gerais, o totaJ de a.lunos matriculados fío €nsino básico 

na rede estadual era decrescente nos últimos anos, entretanto, houve 

uma .reversão desse fato no censo preliminar de 2007, com.a inserção de 

nov;;is categorias na distribuição de recursos do FUNDEB. 
 

 
 

A Educação;lnfantil  (crianÇa  de  zero a  seis anos) é a primeira 
' ':'< ., 

etápá da  eduéàção oásica;      eguhda   etapa  orréspbnde ao ·Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio refere-se à terceira etapa, serido que os 

recursos aplicados em todas essas três subfunções foram mais 

significativos nas despesas de n(ltureza Vencimentqs e Vantagens Fixas - 

Pessoal Civil, correspondeqdo a R$16.160.766,24 (83,11%), 

R$1.945.024.530.,86   (69.,17%)     e    R$    447.811.4]6,34.   (68,29%), 

respectivamente,· confore té)bélas ::150,   tsf':ê  152  do  Relatório  da 
 

CAE0/07, fls. 1855/1858. 
 

 
 

O  ensino  superior  é  disposto,  no  art.  21  da  LDBEN,  como 

integrante da educação escolar e, nas despesas com essa etapa de 

ensino, o maior volume ficou com a natureza Auxílio Financeiro a 

Estudantes, com 37,16% do total (R$4.582.599,14), conforme Relatório 

da CAE0/2007, fls. 1863. 
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Não constam do Relatório da CAE0/2007 os critérios específicos 

utilizados para distribuição do auxílio financeiro a estudantes. Entretanto, 

de acordo com fls. 1865 daquele Relatório, o Governo, por meio do 

programa 178, ação 4.860, referente ao sistema de reservas de vagas 

nas Universidades Estaduais - UEMG, objetiva garantir a diplomação dos 

afro-descendentes, deficientes e indígenas, egressos de escola pública, 

desde que carentes, como forma de inclusão social. 

 
 

Quanto a esse últirnponto; qual seja, ·à reserva de vagas em 

universidades  para  afrb-:déscendentés, portadores  de  deficiências  e 

indígenas, ressalta-se a constitucionalidade dessas políticas afirmativas 

de  inclusão  social.  Nesse  sentido, o  Ministro  Joaquim  Barbosa,  do 

Supremo Tribunal Federal - STF, define o que vêm a ser tais políticas, 

também denominadas açõ,es afirmativas: 

 
 

[wn]  conjunto de ;POlíticas públicas  ,e  privadas ,de  caráter 
compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas cóm vistas 
ao combate à discriminação racial, de gênero e de origem 
nacional, bem  como ..   para  corrigir  os  e:feitos presentes da 
discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a 
concretização do ideal de efetiva igualdade de. acesso a bens 
fundamentaiscomo educaÇão e o emprego. 

7
 

 
 

O   constitucionalis fl· Celso Ribeiro  Bastos  assevera   que  por 

igualdade ubst ncia·enf nde-sa >Elq iparação·<fe todos os' homens no 

que diz respeito .ao. gpzo e f u'ição·de direitos,· assim como sujeição a 

deveres: "Não se trata, cbhlo se vê; de um tratamento igual perante o 

direito, mas de uma igualdade real e efetiva perante os bens da vida"8
. 

 

 
 
 
 
 
 

7  GOMES, Joaquim Barbosa. Ação afirmativa e princípio constitucional da igualdade. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2001. p. 40, citado por GOMES, Nilma Lino. Ações afrrmativas:por que não? 

Boletim Informativo da UFMG, ano 28, n. 0   1347,   2  mai. 2002,  disponível  na internet em 

<http://www.ufmg.br/ boletimlboll347/segunda.shtml>. Acesso em: 16 maio 2008. 
8  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 203  ed. São Paulo: Sar ·va, 1999. p. 

179 
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Ao contrário da igualdade formal do liberalismo clássico, a 

promoção da igualdade material requer do Estado uma atuação positiva, 

prestacional, de forma a proporcionar aos menos favorecidos igualdades 

reais de condições com os demais. Nesse sentido: 

 
 

[... ] o constituinte tratou de proteger certos grupos que, a seu 
entender, mereceriam tratamento diverso. Enfocando-os a 
partir,de uma realidpde histórica de marginalização social ou 
de"hipossuficiência .decorrente de outros fatores, cuidou de 

: e,stal:>elecer medidas âe: tornpen,sação; buscando concretizar, 
·· ao menos em par:te, uma· iguald.açle de oportunidades com os 

demais indivíduos,. que não sofreram as mesmas espécies de 

restrições.
9                  

, ·                      . 

 
 

No que concerne à educação, particularmente ao nível 

universitário,·· o  "Relatório de  Desenyolvimento Humano  Brasil -  2005: 

Racismo, pobreza  e  vioi Qpia", eláboràdo pelo  l?rograma das Nações 

UniÇHlpara o Dese.nvolvimentô 1PNUD, esclarece.· que: 

 
 

Entre os adultos, a porcentagem de negros com grau 
universitário observada no Brasil em 2001 (2,5%) foi atingida 
nos Estados Unidos em 1947- em plena era de segregação, 
intolerância e violência racial aberta, anterior ao crescimento 
do movimento pordireitos  civis e muito antes do surgimento 

.  das políticas de ação afirmativa na 'educação. A proporção dos 
brancos brasileiros com nível superior em 2001 (10,2%) foi 
alcançada  pelos  brancos  norte:-americanos em . meados  da 
décadade 196b. 

 
•No càso da Áfri,céio Sul, em f995, 2,2% da população negra 
de 3d·à·•49 ane>.s de idadé era portadora' do grau universitário, 

.enquanto.no 'Brâsif, no mesmo ano e na mesma faixa etária, 
esse índice atingia 2,9%. Como o regime  do  apartheid  só 
terminou ·em  1994,  conclui-se· que  o  sistema  universitário 

desse regime foi capaz de produzir, para a população negra, 
resultados muito semelhantes aos do sistema educacional 
supostamente integrado, aberto, universalista e  racialmente 

democrático do Brasil.
10

 

 

 
9 ARAÚJO, Luiz Alberto David, NUNES JR, Vidal Serrano. Curso de direito constitucional. 6" 

ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 93, citado por LENZA, Pedro. Direito constitucional 

esquematizado. 11• ed. São Paulo: Método, 2007, p. 703. 
 

10 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD. Relatório 

de  desenvolvimento humano  -Brasil   2005:  Racismo,  Pobreza  e  violência.  Disponível  em: 

<http://www.pnud.org.br/rdh/. >Acesso em: 16 maio 2008. 
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No mesmo sentido, Flávia Piovesan11
,   publicista atuante na área 

de Direitos Humanos, destaca três argumentos favoráveis à  adoção do 

sistema de cotas. Primeiramente, a exigência de uma educação voltada 

para valores e para a promoção de diversidade étnico-racial. Em segundo 

lugar, um argumento de ordem político-social, qual seja, a promoção de 

uma  sociedade  mais  democrática, qapaz de  viabilizar  meios  para  a 

ascensão social dos grupos menos favorecidos... Por fim, o argumento 

jurídico, segundo o qual  a ordem constitucional;; somada aos tratados 

internacionais de  direitos. humanos, •. a acolher não  apenas o valor da 

igualdade  formal,  mas  também  a  igualdade  material,  de  forma  a 

concretizar os objeUvos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

 
 

A questão sobre a cónstitucionalidade das políticas de cotas raciais 

chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2004, quand· foi ajuizada a ADI 

n. 3330,  tendo  como  requerentes  a   Confederação Nacional  dos 

Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN), o partido dos  Democratas 

(DEM) e  a  Federação Nacional dos Auditores-Fiscais  da  Previdência 

Social (FENAFISP), em  que se objetiva a  · declaração  de 

inconstitucionalidade da Medida Provisória· 213/2004, convertida na Lei 

11.096/20 5,  que .ir:tstituió     Programa  LJniversiâade para  Todos  - 
 

PROUNI,· regula "'à  atuaçãO de er- tid(lçJes  c:fe assistência social no ensino 
,''.  ' -.. .,,   ,,  ' 

superior, e dá outras provjdências. Dentre os di positivos impugnados, o 

art. 7° da referida lei prevê que as instituições de ensino superior que 

aderirem ao PROUNI haverão de destinar um percentual de bolsas de 

estudo para a "implementação de políticas afirmativas de acesso ao 

ensino superior de portadores de deficiência ou de autodeclarados 

indígenas e negros". 

 
 
 

11     PIOVESAN,   Flávia.   STF   e   a   diversidade   racial.   Disponível   em: 

mundojuridico.adv.br>. Acesso em: 16 maio 2008. 
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Esta é a primeira oportunidade que o STF tem de se manifestar 

oficialmente sobre o tema, ainda que indiretamente - uma vez que o 

objeto  da  referida  ADI  é  a  lei  que  instituiu  o  PROUNI. Apesar  da 

relevância  do  tema,  apenas  neste  ano  de  2008  foi  dado  início  ao 

julgamento, com o primeiro voto, pela constitucionalidade, do Relator, 

Ministro Carlos Ayres BrittQ12
 

 

 
 

Em que pese a matéria encontrar-se pendente de julgamento na 

Corte Suprema, os Tribunais Inferiores já enfrentaram o tema. Nesse 

sentido foi a recente decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região 

que, sem sede de apelação em mandado' de segurança, impetrado contra 

a Universidade Federal do Paraná; concluiu pela constitucionalidade do 

sistema de cotas pelo critério racial. O referido acórdão restou assim 

ementado: 

 
 

DIREITO   CONSTITUCIONAL. . AÇ0t;S    AFIRMATIVAS. 
"COTAS"  NAS  UNIVERSIDADES. CRITÉRIO ·RACIAL. 
DISCRIMINAÇÃO. ISONOMIA. AUTONOMIA 
UNIVERSITÁRIA. MÉRITO UNIVERSITÁRIO. 

 
1.POLfTI.CAS AFIRMATIVAS. Conjunto de polfticas públicas e 

. ; privadas, tanto compulsórias, quanto .·   facultativas ou 
'voluntárias, com vistas ao .combate à discriminação racial, de 
gênero e outras intolerâncias correlatas. Técnicas que não se 
subsúrhem ào sisfema> dé cotaS, ainda que com elas sempre 
relacionadas·.                             ·· 

 
[...] . 

 
11. PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE. Aplicação aos 
atos  de  todos  os  poderes  públicos,  vinculando  legislador, 
julgador e  administrador, mas  com extensão e  intensidade 
distintas conforme se trate de  atos legislativos, da 
administração ou da jurisdição. Limites de "conformação" do 
administrador e do legislador a reduzir a análise de todas as 
possibilidades de escolhas postas à  disposição. Verificação 

de: a) adequação, que não constitui o dever de escolher o 
 

 
12 SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL. Informativo n.o 500. Brasília, 31 de março a 4 de abril de 

2008.  Disponível  em:  <http://www.stf.gov.br//arquivo/informativo/documento/ 

infonnativoSOO.htm >. Ace"o em: 16  maio 2008. 
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meio mais intenso, melhor e mais seguro, mas sim a anular o 

ato somente quando a inadequação for evidente e não for, de 
qualquer modo, justificável; b) necessidade, em  relação ao 
meio  eficaz  e  menos  desvantajoso  para  os  cidadãos;  c) 
proporcionalidade em  sentido estrito, comparando a 
importância da realização do fim e a intensidade da restrição 
de  direitos  fundamentais.  Metas  fixadas   para  educação 
nacional pelo Legislativo com duração de dez anos, passíveis 
de  revisão.  Não-comprovação de  que  as  premissas  para 
instituição  de  critérios  de  "inclusão  social"-  ampliação  do 
acesso  para  estudos  de  ensino  público  e  autodeclarados 
negrqs., promoção ga diversidade étnico-racial no  ambiente 

. universitário, educação de relações  étnico-raciais - não são 
··   G,Qtéricis adequados, ·necessários e proporcionais para os fins 

constitucionai  de    repúdio   ào    racismo,   redução   das 
desigualdades  sociais,  pluralismo  de  idéias,  garantia  de 
padrão  de  qualidade  do  ensino,  defesa. e  valorização  da 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, valorização da diversidade étnica e cultural e 
promoção do bem de todos, "sem preconceitos de raça e cor e 
qua,isquer outras formas de  discriminação". Percentuais de 
cotas que não constituem pata·mar elevado, seja porque 87% 

da oferta d .vagas vem do ensino público médio e 
fundaméntal,  seja  porque  a  popUlação negra  l;>rasileira  é 
superior ·     ?S'   · :percentual     estab lecido      na,s     cotas. 

, Reconhecimêhto. ,de  que  os  programas  deixam·sempre  à 

disputa livre 'da· !l)aioria "a maior  parcela  de vagas", como 
forma  de  "g rantiâ  democrática ·do . xercício  de  liberdade 
pessoal  e  realiz;a,ção  do  princípio  da ·não-discriminação" 
(Carmen Lucia Antunes). (TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 
DA 4a REGIÃO. 38  Turma. Àpelaçãq em Màndado de 

Segurança n.0  2005.70.00.008336-7/PR. DJ. 23/4/2008). 
 
 

Ante o exposto, verificamos não existirem óbices. à adoção pelo 

Estado  de   políticás  aftrmativàs;  aentre.  as ·.  quais.  as  :destinadas  à 
'V·<-;· 

compensaÇão das'.desighaldades  raçiais.  Con$ anle  grande  parte  da 
-, '- .  .,   > ' ·' 

doutrina constitucionalista, 'bem . comó precedentes  jurisprudenciais, o 

denominado "sistema de cotás" não·afronta a CÔnstituição da República, 

desde que observado o princípio da proporcionalidade. Não obstante a 

matéria encontrar-se pendente de julgamento perante o STF, o voto do 

Ministro Carlos Britto, aliado aos argumentos aqui expendidos, sinaliza 

para a solução do debate no sentido da declaração da constitucionalidade 

das normas instituidoras das ações afirmativas sob comento. 
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Por fim, destaca-se que a CAEO verificou, em consulta ao SIAFI, 

no tangente à distribuição de recursos do ensino superior entre as 

unidades orçamentárias, que foi repassado à  UTRAMIG o valor de R$ 

70,992 mil,  à  UNIMONTES, R$ 174,513 mil e,  à  UEMG, expressivos 
 

R$12,086 milhões, significando, esses, 98,01% do valor total dos recursos 

aplicados. 

 

4.1.1.5 Execução qós Programas de ducação 
 

 
 

No exercício em estudo, dentre os Programas çia Educação 

contemplados no PPAG 2004/2007, sobressaem os seguintes: Apoio à 

Administração Pública, Melhoria do Ensino Médio, e Melhoria do Ensino 

Fundamental, que represen,tararrt9i81%, 13,22%, 59, 93% da execução 
,,,, 

orç rnentária, .· respectivarrtente
1 

••     conforme  · apor1tadq no  Relatório  da 

CAE0/2007 às fls. 1864. 
 

 
 

Os Programas 310- Universalização e Melhoria do Ensino..Médio e 

o  328 - Melhoria  e  Ampliação  do  Ensino  Fundamental - foram  os 

programas estruturadores executado.s pelo Governo, na Educação, em 

2007. O primeiro tem çonío fim aumenteir os nív is de aprendizagem dos 
 

alunos do  ensino  médio;: e  o  segundo  ampliar  a  duração  do  ensino 
,A < .',->..  Á·" "  "" '·  ·X 

XG. ·  ··  ·· 

fundamental para n ovànos, re saltáp(jo a alfab tizaçãó e retramento. 
 

 
 

Sobre a matéria, importante se faz salientar que o valor aplicado 

nos programas estruturadores, no exercício em exame, foi de R$ 277,958 

milhões, correspondendo a um aumento de 77,72% em relação a 2006 

(R$ 156,401 milhões), conforme Relatório da CAE0/2007 fls. 1866/1867. 

 
 

Por fim, ressalta-se que, no decorrer do exercício de 2007, alguns 

projetos  ligados  à   educação  estadual  receberam  recursos  federais, 

destacando-se o  projeto Alimentação Escolar, no  qual  se  ve11"ficou  a 
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execução  de  99,66%  da  sua  respectiva dotação,  favorecendo  1,710 

milhão de alunos. Também, o projeto Transporte Escolar, permitindo a 

cerca de 200 mil alunos da zona rural a locomoção até as escolas 

municipais e estaduais, objetivando ainda a manutenção da frota 

municipal, conforme Relatório da CAE0/2007, às fls.1867. 

 
 

4.1.2 Ações e Serviç.s Públicos de Saúde - ASPS 
 

 
 

4.1.2.1 Perce11tual ·  pHcado em  ASPS 
 

Constitucional 29/00 

Emenda 

 

 
 

.·   A,,Êmenda ê nstitucional 29, de 13/9/00,·estabeleçe'u os recursos 

mínimos·· a serem  aplicados  no  financiamento das  ações  e  serviços 

públicos de saúde .na União, no Distrito Federal,··Estados e··Municípios, 

sendo que, no caso dos Estados, a;:matéria vem disciplinada no.inciso 11 
., f   ' v  ''· 

do art. 77 do, ADCT da Constitúição d·e 1988. Por meio do Sistema de 
 

Informações sobre Orçamentos úblicos. em Saúde,.... SIOPS; instituído no 
;, ,,, ' '  .  ·\ , ·        \ 

âmbito d,e Minist rio da aúde•. é,possíyelaCoiT}panhar a.s rec itas.totais e 
,' ,'' v   .' " 

os gastos pú,blicos cóm çpes e serviçosp(!blicos,desql!qe., 
 

 
 

Segu!1dQ:9 Relatófio.da CAE0/2007, às fi. ·1872/1873,,no Balanço 
 

Geral do Estado de Minas·de::2007 foram demonstradas aplicações em 
..,) 

Ações e Serviços ···PÚblicos..  é ·Saúde - ASPS- no total de R$ 2,482 
 

bilhões. O montante de recursos mínimos a serem aplicados em saúde, 

no valor de R$ 18,650 bilhões, atingiram o índice de 13,31%, abaixo 

portanto dos 14,19% fixados na LOA/2007. Entretanto, restou cumprido o 

limite constitucional, que não poderia ser inferior a 12%, de acordo com o 

definido no inciso 11  e no§  4° do art. 77 do ADCT, conforme a Tabela 163, 

fls. 1873, presente no aludido relatório. 
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4.1.2.2 ASPS           Financiamento    e    Participação 
 

Execuções Orçamentárias 
 
 
 

Da execução verificada nos orçamentos fiscal e de investimentos 

extrai-se que três são as fontes financiadoras das aplicações em saúde 

no Estado, quais sejam: os Recursos Ordinários, a Contribuição Patronal 

do  Estado  aos  Institutos' de  Previdência. e  os  Recursos  Diretamente 

Arrecadados, sendo a principal, no exercíCio em estudo, a fonte Recursos 
 

Ordinários . .;:.. Re Ursos Rec pid()S,. para Livre Utilização - no montante de 

R$ 1,231 bj hão  pu 71;70%, demonstrado naTapela  159, do Relatório da 

CAE0/2907, às fls. 1'869. 
 
 

Sobre a composição çto citado va)br, a CAEO.irtforma, às.fls. 1869, 

que.se dirigiu .à SERLAG e à SEF, cotll o objetid da visualizar a efetiva 

parcela de. p rticipação  dos impo  os,  das  transferências correntes e 

outras receitas· correntes que seftlirarn de base .,vinculável parao cálculo 
'  '  ·';,.  :._ ' ' 

do mínimo a  ser  aplicado em . saúde.. Em rE!sposta,  às  fls.· 1:869, foi 
 

declarado  que  .o   Estado  não  possui,  no  momento,  estrutura  para 
'• .'• ? '-  • ·,   / 

individualfzar, dentroda fonte de r curso,  as.alud:içi  sreceis..· 
 

 
 

Diante. do .fato, a·êAEO, às fls. 1869, sugeriu aos citàdris órgãos a 
,.;··  ,·· ::-·  x,       ' '). ,.; 

abertura das fontes •de recursos, até;.'o nível relàtivo à classificação da 

receita, de modo> á' permitir um  maior .controle por  parte  dos  órgãos 

fiscalizadores. 
 

 
 

Mediante informações constantes às fls. 1870 do Relatório da 

CAE0/2007, no tocante às execuções do orçamento de investimentos em 

saneamento básico urbano, as fontes financiadoras foram os recursos 

próprios da COPASA, oriundos da cobrança de tarifas aos seus usuários. 
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Consoante o exposto às fls. 1873 a 1874 do Relatório da 

CAE0/2007, as aplicações em ações e serviços públicos de saúde 

compreendem as despesas efetuadas por unidades do Sistema Estadual 

de Saúde, quais sejam: Secretaria de Estado de Saúde- SES, Fundação 

Ezequiel Dias- FUNED, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 

- FHEMIG, Centro de Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS e 
 

Fundo Estadual de Saúde.;- FES. 
 
 

Entretant9, .  também   compondo   as   aplicações    em   ASPS, 

encontram-se ·as despesas realizadas com a Polícia Militar do Estado de 
,, " !  '   •• .;"     > 

Minas Gerais- PM!\t1G, e oInstitutos de Previdência (IPSEMG e IPSM), 

bem como valores ddespesas com benefícios previdenciários relativos 

ao IPSEMG, FHEMIG, FUNÇP, ljE!VIOMJNAS e SES: e, 'por fim, ·valores 
,. ;.  ,•, ' 

de investimentos em saneàmeQto básiço realizados pela COPASA. 
 

 
 

Cabe   'Piientar .que,  na  lÓA/2007,  . nãó··    foram  contempladas 

despesas com ASPS na unidade Fundação Estadual do Meio Afl'!biente - 

FEAM. Em exercícios anteriores (de 2004 a 2006), tais despesas nela 

realiza.dás foram objeto de questionamento por parte da .CAEO, como 

informado 'às s.:1 ]'?', por considerar que s m srr s<não  on gurariam 
' .·} ,,     f  (, )<    ·> '  '  ·' · • "' - >'' 

aplicações  em  saúçte, .         .q:ps'  termos :st tuídos · na  Cohstítóição da 

Repúblicà'd1'98â.•.m· Ju  ar(:,196: ·caput, & ···C nstituição  Estadual, 

em  seu  artigo  t86,·.:· arég·  i >único,  ui,  bem  como., nas  disposições 
.    ) .     > )  ' '  ' 

contidas na legislação infraconstituéional .que rege a matéria, apesar de 

terem sido classificados pelo Poder Executivo na Função 1O -Saúde. 

 
 

Também, no exercício em análise, a CAEO constatou que as 

atividades antes atribuídas à FEAM para execução de despesas, a título 

de ASPS, não mais se situam na função saúde, estando incluídas na 

Função Gestão Ambiental - 18, conforme assevera às fls. 1877. 
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4.1.2.3 ASPS  -  Índices  de  Aplicação  Após  Expurgos  de 
 

Despesas 
 
 
 

Por oportuno, cabe retomar o exame daquelas despesas 

computadas como ASPS, no exercício de 2007, já mencionadas no tópico 

anterior, as quais foram consideradas pela CAEO incompatíveis com a 

natureza saúde, as quaisí "de acordo com a SES, são "linhas de aplicação 

de recursos em sáúde; externas ao Sistema Estadual de Saúde", 

conforme o extraído do Relatório da CAE0/2007, às fls. 1876. 

 

VIsando  a  uma  análise  detalhada  sobre, o  assunto,  a  CAEO, 

baseada.. no montante informado pelo Góvernov l=;stadual, 'procedeu aos 
X  • ' 

expurgos daqueles valores realizados ém li.nhas de aplicação externas ao 

sistema,  quais  sejam:  despesas· previdenciárias  no  FUNFIP, 

investimentos em s neamento  na C{)PASA, dispêndios com assistência à 

clientela fechàda na PMMG, IPSErv1G e IPSM. Assim procedendo,  foi 

possível verificar quais· seriam os novos percentuaismínimos· apurados, 

os quais estão consolidados na Tabela 167, fls. 1878 do Refatório da 

CAEOI2Ô07. Na m,e r:ria, demo.nstra-se que,no.B Ianço  Ç3efãl do Estado, 
 

de uma receita vinculáveí de R$. 18;.649 bilhõess, em. vez dos R$  2,482 
) :>-        ·, '  .... 

bilhões Ç13.,31%),  teriam< sido despendidos co.ASPS  apenas R$1,282 

bilhão. 

 
 

Percebe-se, assim, pelo Relatórió âá  CAE0/2007,  que os índices 

de aplicações em ações e serviços públicos de saúde não teriam sido 

cumpridos, caso as despesas externas ao setor saúde não fossem 

computadas como tal, tendo em vista que se converteriam à metade, 

após os expurgos, e estariam abaixo do limite mínimo constitucional de 

12%.  O  presente  apontamento  foi  objeto  de  abertura  de  vista  ao 
 

Governador do Estado, o qual será analisado em tópico específico. 
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Oportuno lembrar, segundo informa a CAEO, às fls. 1874, que este 

Tribunal, em 2004, por ocasião do exame das contas governamentais 

daquele exercício, fez recomendação ao Governo Estadual para que, no 

cômputo das despesas com ASPS, procedesse à eliminação gradativa de 

valores realizados em setores nos quais os princípios constitucionais de 

universalidade e gratuidade não fossem atendidos, consoante o que 

estatui o art. 196 da Constituiçãq da República de 1988. 

 
 

Corroborando taL entendimento, ressaltado daquele exercício em 

diante, o Exmó. SL Conselheiro Relator do exercício sub fJXamen solicitou 

esclarecimentos  à, SEPLAG   sobre  as  providências  tomadas  nesse 

sentido · 

 
 

Em resposta, também conforme relatado·p.efa CAEO, fls. 1874 a 
 

1875, a SEPLAG encaminhou nota técnica oriunda d·Superintendência 

de Planejamento e: Finanças/SE$,. 'contendo avaliação de desempenho 

das ações de saúde, período de 2006 e 2008. Na mesma, foi indicado 
>: {  '·.         ' '  ' ''  >i 

que houve um incremento de 37,7%, entre os anos de 2006 a 2008, em 

relaçãq··á:ÇJPiícação de recursós esta úàis no Siste:ma Estad al dê Saúde 

(envolvendo a SES:, fES,; FUNED, FHEM(<;;, HEMOMINÁS e Escola de 

Saúde Pública de Minas),,·em contrapqnto à redução de - e pesas  em 

outras linhas de 'àplicaçac:) de r cur os  em saú'de, externas ao referido 

sistema, conforme o que fÇ>i explicitado: 

 
[...] para os gastos realizados até julho dos anos de 2006 e 
2007  destacam-se: Instituto de  Previdência dos  Servidores 
Militares do Estado de Minas Gerais com uma redução de 
7,23%;  Fundação Estadual de  Meio  Ambiente  redução  de 
100%; e Companhia de Saneamento de Minas Gerais redução 
de 4,82% nos gastos com abastecimento de água e queda de 
59,39% nas despesas com tratamento de esgoto sanitário. [...] 

 

 
Com o fito de apurar as informações ora mencionadas, a CAEO, 

segundo informações de fls. 1874  a 1876,  a partir da atualiza ão dos 
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valores  executados,  verificou,  de  fato,   em   2007,  decréscimos  de 

despesas em algumas unidades, a exemplo da PMMG (12,88%). No 

entanto, foram muito mais significativos os aumentos reais ocorridos na 

unidade UNIMONTES (136,60 %) e na SEDS (77,12%). 

 
 

Não  obstante  a  aconselhada  redução  de  suas  despesas  com 

ASPS, observou-se, entretanto, que os institutos de previdência 

apresentaram acrésêimos no IPSM e IPSEMG, da ordem de 6,03% e 

4,32%, respectivamente. Na COPASA, embora realçado um decréscimo 

de 59,39% nos investimentos com esgotamento sanitário, em relação ao 

exercício de 2006, .a CAEO apurou, contudo, apenas um decréscimo de 

30,58%, considerados nesse percentual os projetos Expansão.e Garantia 
 

dos Serviços de Esgotamento S nitário e Implantação. dos Sistemas de 

Tratamento de Esgoto Sanitário, conforme demonstrado na Tabela 166, 

do Relatório da CAE0/2007, às fls. 1877. 

 
 

Quanto à redução de 100% dos gastos com ASPS na FEAM, na 
' '  <,· - 

realidade essa decorreu da inexistência de previsão de despesas a esse 

título n,a'Lei Orçamehtária AnUal, co fórme fls 1H75 a 187'1do Relatório 

da CAE0/2007. 
 

 
" 

Ainda· no ··tocante· à  matéria, não  é  pór  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 111, 

estabelece que o acesso à saúde é universal, igualitário e gratuito. 

 
 

Igualmente, a Resolução 322/03, editada pelo Conselho Nacional 

de Saúde - CNS, trata do tema saúde no âmbito nacional, ao aprovar 

diretrizes  acerca  da  aplicação  da  Emenda  Constitucional  n.  29,  de 
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13/9/00,  cabendo  salientar por  oportuno que, na  sétima  diretriz,  são 

relacionadas despesas que não são consideradas ações e serviços de 

saúde, as quais, dentre outras, citam-se: pagamento de aposentadorias e 

pensões, assistência à  saúde que não atenda ao  princípio da 

universalidade "clientela fechada" (como é o caso do IPSEMG e IPSM, 

por  exemplo),  merenda  escolar,  saneamento  básico  realizado  com 

recursos  provenientes  de. taxas  e  Jarifas  do  fundo  de  combate  e 

erradicação da pobrez,a,:Hml>eza urbana e remoção de resíduos sólidos, 

dentre outras. 

 
 

Ainda  sobr.  a    matéria,  vale  enfatizar  que  o ·Projeto  de  Lei 

Complementar Federal .rl. 306/2008,  que visa r!3gulamentar  a Emenda 

Cónstitucignal n. :2'9/00, após receber aprovação do Senado Federal, em 

9141?8,   aguarda  aprovação na  Cªmara   dos  Dep,utados, consoante 
 

informações obtidas por meio eletrônico, em acêsso ao' site do'Conselho 

Nacionalde Secretários·de Saúde- ÓONASS 
13

 
 

 
 

Em análise. aos :dispos:itivo·s do citado projeto·de lei,:Verifica.:.se não 

haver púdança  substáncial em · eláço  ao texfô:da Resol çãd 322/03, já 

refer[da, sp!3cic:llm  te  n·o  que· diz · resp i,o aq's · "reç;ursos · li'\íhimos a 
 

serem aplicados  esat)d' nos  Estados" e aos "critérios ·de :rateio dos 

recursos dk tránsf Jencia  'par :g saúqe":'· 
 

 
 

No primeiro caso, segundo o art. 3° do Projeto de Lei 

Complementar n. 306/2008, 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 11,  da Constituição Federal de 

 

 
 
 
 

13 Disponível em: <www.conass.org.br>. Acesso em: 21 maio 2008. 

http://www.conass.org.br/
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1988, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos 

municípios. 

 
 

Na  segunda   situação,   relativa  aos  critérios  de  aplicação   dos 

recursos,  permanece   o  entendimento  firmado   na  sétima  diretriz   da 

Resolução 322/03, na qual é vedada a realização de despesas com ASPS 

(art. 19 do mencionado prQjj3to d,lei) que t nham por objeto o pagamento 

de aposentadorias e'·pensõês;··a assistêncfaàsaúde 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.. 

 
- ' '  ,. ' 

 

fim,,ih  ta  sálientªr  que està:Corte  ta bém tratou da matéria, 
. . 

com a edição da Instrução Normativa  1.1/2003, rep.ortando-se ªo disposto 

nos aftigos 19Sr1 8. § 2°, e 20C{paConstituição daRepúblicade 1988 e 

à Le'i· 8080/90,  quando   consid r:ou  qespesas  com   ações  e  serviços 

públicos de saúde aquelas a seguir .listadas, com a seguinte de tinação, 

verbis: 
 
 

1 - cóhtr'olar é fiscaÍizar procedimentos,  proctut ·e''Scibstãncias 

de  interesse..para .§I  saúde  e ··.participar  da   produção  de 
me.dj?arnentos,       ... e uipam ntos,  '    ·imu obiológicos, 
hemoderivados e ou'tros':insumos; :                       · 

, li executar' às· aÇõês de vigila'fiêla sanitária epidemiológica, 
cem como     de.saúde do trabalhador; 

111   -'ordenar ·.a  for,maçªp. de Jecursos  humanos na área de 
saúde; 
IV - participar da formúlaÇão da política e da execucão das 
acões 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; 
VIl   -  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 
compreendido o do trabalho. (Grifas nossos). 
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Importa ratificar que o referido achado de auditoria, relativo às 

aplicações em ações e serviços públicos de saúde, foi objeto de abertura 

de vista ao Governador do Estado de Minas, a qual será examinada em 

tópico específico deste parecer. 

 
 

Também sobre o tema, a CAEO teceu breves comentários sobre o 

alcance das Ações e Serviços. Públicqs em Saúde, informando que uma 

abrangente definiçde:;ASPS 'tem sido,: comp rtada nas metodologias 

exibidas  nos   alanços ·do  Estado  d,Minas  .Gerais,     para  fins  de 

cumprimento da  EC  29LOO,   de  tal  sorte  que,  dot das  de  singular 

elasticidade, possibilitam inclusões e exclusões a cada exercício 

financeiro. Constata-se que essa questão já foi devidamente discutida no 

tópicó em telá '                                                                 '" 
 

 
 

4.1.2.4·ASPS· · Acomp nhamento 
' ,·· ' 

Constitu.éional 29/0(flló·SIOPS 

'da  Emenda 

 

 
 

Conforme  a  portaria  conjunta  do  Ministério  da. Saúde  e  da 

Procurado i;a Geral da  República, f0i· criaqo ó ,Sistem,a.e  Informação 

sobre  Orçamentos; Públicos  eiJl  Sa)Jde ..:.    $10PS,. o  qual :possibilita 

acompanhar as receitas iotais e os gastos com ações e ser-Viços públicos 

de saúdé, e tand,o isponibilizadct.pa c nsultana Secretaria de Estado 

da Saúde. 
 

 
 

Assim, mediante informação de fls.  1887 do  Relatório da 

CAE0/2007, o Exmo. Sr, Conselheiro Relator solicitou à  Secretaria de 

Estado de Saúde de Minas Gerais a apresentação dos relatórios resumos 

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 sem 

2007. 
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4.1.2.5 ASPS - Segundo  as Funções  e as Subfunções  do 
 

Orçamento Fiscal 
 
 
 

As  despesas  realizadas  pelo  governo  como  ASPS,  em 

cumprimento ao disposto na Emenda 29/00, por meio dos Orçamentos 

Fiscal e de Investimentos; são detalhadas por funções e subfunções no 

Balanço Geral do Estad0/2007, conforme demonstrado na Tabela 168, fls. 

1888 do Relatório da; CAE0/2007, as quais se evidenctam aseguir: 
 

 
 

1 -Quanto  à Função Saúde, no total de R$ 1,537 bilhão (61,94% 

do totalde  aplicações), a parcela mais significativa - R$ 554,365 milhões 

ou 22,34%- pertence à subfunção.Administração Geral. 

 
 

Do montante de R$ 480,1Omilhões  na subfunção Assistência 
' , 'Z , " 

Hospitalar e  Ambulatorial,  observa..se,  às  fls.. 1889,  que  R$  257,487 
 

milhões  (53,64%)  corresponderam  a   realizações  de   despesas   no 
 

IPSI;:MG, IPSM e na PMMG, a título de "cliente.la fechada". A seu turno, 
•. . . 

R$ 203,57'8 milhões (42,40%) representaram despesas executadas por 

unidades integrantes do  SUS ,,(fHEMIG,  HEMOMINAS  e  FÉS) e  R$ 

19,038 milhões foram ga,stos com a U IMONT;ES  (3,97%)...Destaca-se 
" 

que os recursos financiadores das aplicações ,no IPSEMG e no IPSM 
 

dizem  respeito  à  Contribuição  Patronal. do  Estado  aos  Institutos  de 

Previdência, representando 50,69% do tbtalexecutado na Função Saúde, 

conforme Tabela 169, às fls. 1890, do Relatório da CAE0/2007. 

 
 

Houve gastos de R$ 459,403 milhões na subfunção Atenção 

Básica, cujos maiores desembolsos ocorreram na atividade Promoção e 

Execução de Ações de Saúde, no total de R$ 139,710 milhões (30,41%), 

dos quais depreende-se que 93,85% correspondem a repa ses de 

recursos a título de Auxílios e Subvenções Sociais, conforme fls. 1 
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2 - Em relação à Função Saneamento, destaca-se que as 

execuções realizadas na COPASA atingiram o montante de R$ 765,441 

milhões ou 30,84% das aplicações em ASPS, conforme Tabela 168, fls. 

1888, sendo que esse valor foi integralmente efetuado na subfunção 

Saneamento Básico Urbano, chegando a exceder em 12,23% o somatório 

daquelas   despesas   efetuadas   em   Atenção   Básica   e   Assistência 

Hospitalar e Ambulato iaL{R$ 682,019 milhões), típicas do setor saúde. 

 
 

Segundo informadoàs fls. 1871 do Relatório dá. CAE0/2007,  as 

fontes Jjnanciadoras dos  investimentos em, saneamento foram 

principaJmente os recursos próprios da COPASA d éorrentes: da cobrança 

dtaHfàaos "clientes (51,52%); pestacam-se  ainda, âs  fls. 1871, os 

contratos de financiamento mediante repasse  de. recursos do FGTS e 

8NDES (35,76%), <;>s  convênios diversos (4,64%) e parcela de recursos 

oriundos de captação junto a terç:eiros, .em decorrência do lançamento de 

ações da COPASA em bolsa de valores (8,08%). Foratn,realizadas ainda, 
-'' 'c'. 7 ' ', ,, ',( 

mediante informações de fls..1897, despesas pela Secretaria Estadual de 
 

Desenvolvimento de  Recursos  Humanos  -SEDRHU  no  valor  de  R$ 
,··      ,.  -  ;<·,  / 

'  '  ' ' 

13,401 milhões, na fupção·típica de Saúde. 
'>/' '-" {.  ,•, 

 
 

3 - No qúe tange ãvFun9ão Pr vj ência  S:ocial, com dispêndios de 

R$ 176,535 milhões (7,t1%  do cômputo das aplicações em ASPS), as 

despesas são pertinentes a benefícios pagos na  FHEMJG (R$ 22,849 

milhões), IPSEMG (R$  81,318 milhões) e  SES  (R$  64,547  milhões), 

quase totalmente executados no elemento Aposentadorias e Reformas 

(98,25%), conforme se depreende do relatado às fls. 1897. 

 
 

Salienta-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 

194, ao dispor sobre os direitos à saúde, à assistência e à previdência, 

atribuiu-lhes  regramentos  distintos,  o  que  afastaria,  em  princípio,  a 
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hipótese de enquadramento do custeio de aposentadoria de servidores 

públicos, mediante benefícios e encargos previdenciários nas aplicações 

em saúde. 

 
 

4.1.2.6 ASPS - Restos a Pagar Não Processados 
 
 
 

Em 2007, foi inscrita em Restos a Pagar Não Processados a 

importância de R$ ,82,493 ilhões, segundo ap,urou a CAEO, fls. 1898, 

equivalendo a 4,81% do total das despesas cOrn ASPS executadas por 

meio do Orçamento Fiscal do Governo Estadual. Destpca-se que ainda 
' ' 

resta  um  saldC?  de  R$12,213 milhões  pendentes, de  liquidação, 

concernentes às  i8Scrições efetuadas  no  período  de  2004  a  2006, 

estando, pois, sujeitas a cancelamento; conforme fls. t898. 
 

 
 

4.1.2.7 Convênios 
 

Governamentais 

e  Organizações  Não- 

 

 
 

Constatou-se, consoante o Relatório da CAE0/2007,  fls. 1900 e 
 

1901, a celebração de convênios entre Secretaria de IZstado de Saúde 
 

e diversas Organizàções No  Governamentaisj êujos",valores avençados 

somaram, R$ 2,513 milhõs  e 9s  repasses no,período  (entre agosto e 

novembro/2007) càrresponder ';l' a H$  1, 673 rnilhão. Os objetos foram 

realizados mediante recursos'alocados .no Fundo Estadual de Saúde - 

FES nas atividades: Assistência a Pessoas Portadoras de DST/HIV/AIDS, 

Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde e Promoção e Execução das 

Ações de Saúde. 

 
 

Também as entidades AMIPHEC e ASAS (que obtiveram 

qualificação de OSCIP junto à SEPLAG) firmaram Termos de Parcerias 

com a SES, em 2006, nos valores de R$ 54,770 mil e R$ 393 600 mil, 
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respectivamente, de acordo com as fls. 1900 e 1901 do Relatório da 
 

CAE0/2007. 
 

 
 

4.1.2.8 Hospital Risoleta Tolentino Neves 
 
 
 

Em 31/5/06, foi assinado o Convênio n. 221/06, entre a SES e a 
 

FUNDEP, com interveniência ,oa FHEMIG e da UFMG, com vigência de 
 

12 (doze) meses; a, contar da datde  su ssinatura, tendo como objeto, 

em  síntese,  dotar  ó   Hospital  Risoleta  Toleritino Neves  de plena 

capacidade operacional no atendimento a população, e proporcionar a 

complementação da  formação  acadêmica e  profissionados  alunos, 

servidores docentes e técnicos da UFMG. 

 
 

A quantia de R$29.776.48,3,00, advinda da União, foi repassada à 
 

FUNDEP no  ano 'de  2006  e, .em  2007,  os  recursos  somaram  R$ 
 

23.513.555;11, sendo  R$  16.616.970,00 de  recursos  federais  e  R$ 
 

6.896.585,11 pelo·Estado de Minas. 
 

 
 

Segundo o Relatório da CAEOL2007, fls. 1 01/1902, a;SES informa 

ter designado umfl  Comissão Especial de  Avâ:liação ::..   CEA, ·visando 

avaliar a e ecu,ção do  mencionado convênio,, r ferente  á'O, período de 

1/11/06 a 31/3107: A referida Cõmis ão elaborórelatório,  considerando 
'" •'  •,'' ;•,"''  /  ','. •" /• "•c.-'  • / .<     '. 

satisfatório o desempen b qa 'UFMG!FUNDEP, porém, teceu algumas 

recomendações, as quais, em síntese, foram: criar endereço eletrônico 

para facilitar a comunicação; verificar e informar à  SES a margem de 

segurança de provisionamento dos passivos trabalhistas; comparar a 

produção e gastos do Hospital Risoleta Neves com os de outros hospitais 

com o mesmo perfil; providenciar o repasse pela FHEMIG dos itens 

discriminados no Anexo IV do convênio 221/06 para o aludido hospital; 

máximo empenho para que o Centro Obstétrico do referido hospi  I seja 
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construído da melhor forma possível e, por fim, efetuar novo instrumento 

legal para continuar a parceria entre a SES e a FUNDEP/UFMG. 

 
 

Quanto a essa última recomendação, informa-se que foi celebrado 

um novo convênio, n. 097/07, com vigência até 31/7/2012, conforme fls. 

1902 do Relatório da CAEO. 
 

 
 

4.1.2.9 ASPS e ps)nv stirnentos  e01 Transporte e Sistema 
' v/' 

Viário .. 
 
 

Em  cumprimento ao disposto no art. 158•. § 1°, da Constituição 
 

Estaduatde 1989,. á CAEO constatou, às fls. 1902/1903, que no e ercício 

de. 2007  a  relaçao  apurada  entre  as  aplicações;:em  saúde  e  os 
 

investimentos .em transporte e si temâ viário foi,de 3,34%, pouço inferior 
 

?quela fixâda no qrÇamento, de A6?(o. 
 

 
 

Déstaca-se  também  que,  em  relação  aos  investimentos  em 

transporte e sistema vi.ário, a parcela mais significativa de despesas ficou 

corrr ó   I)ERLMG1•    no  montant  de... R$  1.06.1  08;92•. 15  (92,73%), 
,.  '  '  .  ;( '\   ' ' 

conformeJis. 1902:a 1903 do R léltório.da CAEQ/2007.· 
 

 
 

4.1.3 Amparo e FÔmento à :ee quisa 
 
 
 

Consoante o art. 212 da Constituição Estadual de 1989, o Estado 

manterá entidade de amparo e fomento à  pesquisa, destinando-lhe os 

recursos necessários a sua manutenção. Esses recursos equivalerão a, 

no mínimo, 1% da receita orçamentária corrente ordinária e serão 

repassados em parcelas mensais equivalentes ao duodécimo de praxe. 
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De acordo com a Lei Estadual 11.552/94, compete à Fundação de 

Amparo  à    Pesquisa  - FAPEMIG,  custear  ou   financiar,   total   ou 

parcialmente, projetos de pesquisa científica e tecnológica a 

pesquisadores individuais ou instituições de direito público ou privado e 

que sejam relevantes para o desenvolvimento científico, econômico, 

técnico e social do Estado, conforme assevera a CAEO, em seu relatório 

de fls. 1904. 

 
 

4.1.3.1 Recursos  destinados  à   Fundação· de Amparo  e 
 

Fomento à Pesquisa 
 
 
 

A LOA fixou·para o orçamento da FAPEMIG, no exercício de 2007, 

o Vé;llor  de R$ 159.576.751,52, correspondente a 1% da previsão da 

Receita Orçamentária Corrente Ordinária - RCO. Esse valor foi alterado 

para R$172.903.061,11, em função da arrecadação da receita. A Tabela 

175 do Relatório da CAE0/2007,:ns.1905,  demonstra orepasse  efetuado 

pelo Estado no valor R$ 172.896,199,00, cumptindo a determinação 

constitucional em 99,99% em relação à receita corrente arrecadada no 

exercício, ·faltando ser  repassado 0,01% âe.ssa receita, ou seja, 

R$6.862,11. 

 
 

Conforme  o  art.  212  da  Constituição  Estadual  de  1989,  os 

repasses à FAPEMIG deveriam ocorrer em parcelas mensais iguais de 

R$13.298.062,63,  no  entanto,  isso  não  aconteceu.  Conforme 

demonstrado na Tabela 176 do Relatório da CAE0/2007,  fls. 1906, o 

Estado transferiu, nos meses de setembro e outubro, os valores de R$ 

35.103.927,33 e R$ 27.335.789,93, respectivamente, em detrimento de 
 

repasse menor que o estipulado em lei em outros meses. 
 

 
 

Verifica-se então que, apesar de cumprir o dispositivo 

constitucional, o Estado o fez de maneira a compensar, em 
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que faltou em outro, dificultando o planejamento operacional da entidade, 
 

constatando-se um descumprimento da regra duodecimal de concessão 

das quotas financeiras estabelecida no art. 212 da Constituição Estadual 

de 1989. Tal situação foi destacada também no Relatório da Auditoria da 

Execução do Orçamento- 2007, fls. 178. 

 
 

A prática continuada de repasses mensais diferenciados, em 

relação à previsão ;dr ameritária, ensejou, no processo de Prestação de 

Contas de 2006, recomendação por parte desta Gasa, no intuito de 

atendimento global ao preconizado nd art. 212 da Constituição Estadual 

de 1989. 

 
 

. Desse modo, o Conselheiro Relator das Contas Governamentais 

de 2007 enviou ofícios ao Presidente da FAPEMIG e ao Secretário de 

Estado da Fazenda: Ào primeiro, foram solicitados esclarecimentos sobre 

as providências tomadas para que o:s repasses fossem fiéis ao previsto 

em lei e sobre qual era o percent al já aplicaqo, no 1° se  e tre,  em 

entidades estaduais, de  acordá ·com o  art.  39  da  LD0/07,  conforme 

Relatado pela GAEO, às fls. 1906. 

 
 

Em  resposta, o 'Presidente  da  FAPEMIG  alegou  haver 

compromisso do Governq no s,entido·d. repasêàr o que fora ajustado. 

Disse, ainda, que o Governo atende, por meio de aumentos gradativos, 
' 

desde 2003, ao dispositivo constitucional. Quanto aos duodécimos 

liberados no primeiro semestre, em face das dificuldades de execução 

orçamentária do início de cada exercício, esses deveriam ser compostos 

no segundo semestre, o que, em termos, aconteceu. No segundo ofício, 

encaminhado à SEF, o Exmo. Sr. Conselheiro Relator transcreveu a 

resposta enviada pela FAPEMIG e solicitou o pronunciamento da 

Secretaria quanto à recomposição dos repasses já efetuados,   onforme 

se depreende às fls. 1907 do Relatório da CAE0/2007. 
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Por sua vez, a SEF informou, em síntese, que o Estado tem 

envidado esforços, visando garantir os repasses integrais até o fim do 

exercício. Pode-se visualizar na Tabela 176, fls. 1906, que o Governo do 

Estado fez os repasses constitucionais à entidade até o final do exercício. 

 
 

No  tocante  ao  repasse. dos  duodécimos, em  que  a  Fundação 

anteriormente informou.que·os mesmos deveriam ser recompostos no 2° 

semestre, ao lo go dos meses, .à CAEO àpurou que tal não aconteceu, 

conforme fls. 1906 a 1'907. de,seu  relatório, já que os repasses  foram 

corrigidos· soment    em   etembro  e  outubro/2007,  permanecendo 

aproximados ao duodécimo os valores dos meses de novembro e 

dezembro/2007. 
 

 

A  Tabela  177,  fls.  1909:, /demonstra  que  a FAPEMIG  possuía 

disponibilidade.  financeira  corr spoodente   a· R$  231.907.637Ji4,   no 

exercício de 2007. A seu turno, a LDO 16.314/06, áo dispor sobre a 
' ,',( 

reversão do  superávit. financeiro ao Tesouro  Estadual,  excetuou a 

FAPEI\IIIG.do cumprímento da obrig ção (art.50, 111,   da Lei 16.314/06 - 

reversão do superávit financeiro, relativo aos recursos diretamente 

arrecadados como recursos do Tesouro E:stadual). 

 
 

4.1.3.2 Execução Orçamentária da FAPEMIG 
 
 
 

O  orçamento  autorizado para  o  exercício  de  2007  foi  de  R$ 
 

198.066.850,00, conforme demonstra a CAEO na Tabela  178, às fls. 
 

1910.    Desse total, foram realizadas despesas no valor de 

R$181.852.699,20. Os maiores beneficiados foram os programas Apoio 

ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Arranjos Produtivos 

Locais, correspondendo a 93,79% do montante. 
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Segundo a Lei 11.552/94, as despesas com a administração não 
 

poderão ultrapassar o valor de 5% do orçamento anual da Fundação. 

Esses gastos atingiram o percentual de 4,49% das despesas totais, 

conforme Tabela 179, fls. 1911, sendo aplicados R$ 8,174 milhões, 

portanto, dentro do limite estipulado na lei. 

 

Segundo a CAEO,  ts fls. 1912 a 1913, no relatório da FAPEMIG, 

no item programas e projetos d'e interesse da Secretaria de Estado de 
'  '  '   ' ' 

Ciência, Tecnologia e EQsino Superior - SECTES e das instituições de 
 

ensino  e   de   pesquisa "do·   stado,  classificados · éomo   programas 

endogovernamentais·ou projetos especiais, verificou-se que foram gastos, 

em 2007, R$ 13,7 milhões em investimentos nos diversos programas, 

correspondendo a 7,92% da base:de cálculo definida na LDQ para essas 

aplicações,  não  sendo  possível,.. no  entanto,  .precisar  se  tal  valor 
,. 

corresponde ao total aplicado, conforme preceitua a lei: De acordo com o 
 

estatuído no art. 3.9  da Lei de Diretrizes Orçamentárias, dos.: recursos 
,,  ' "'' 

des inados à FAPEMIG e por ela administrados, devem ser destinados, 

no mínimo, 25% para financiamento de projetos de pesquisa 

desenvo1vidos por instituições estaduais, 

 

Quanto ao alcance do percentual legal dos recursos executados 

pela entidade nó primeiro  semestre de 2007, <i0ncernente  à  vinculação 
'·,: /     F ' ''> 

expressa pelo art . 39 da LDOY2006,  a CAEO. relatou que  a entidade 

informou, mediante Ofício·PRE.N.0.68/2007, que o apoio financeiro da 

FAPEMIG não  é  representado pelos  repasses  de  recursos,  mas  de 

contratação de  projetos dependentes de  avaliação favorável e 

enquadramento a editais públicos. 

 
 

Oportuno se faz destacar que, no Relatório de Atividades/2007 da 

FAPEMIG, enviado ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator, também não foram 

especificadas  quais  as  entidades                                                      dos 
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benefícios para  projetos de pesquisa, de  acordo  com  o  Relatório da 
 

CAE0/2007, às fls. 1910 a 1912. 
 

 
 

Não obstante a FAPEMIG considerar suficientes os arrazoados 

aduzidos no mencionado ofício, para esta Auditoria, não foi esclarecida a 

razão do descumprimento do disposto no art. 39 da LDO. 

 
 

Cabe  mencionar, . p·6r  relevante,  o  expressivo  crescimento  do 

orçamento do Tesouro Estadual para com a FAPEMJG, conforme se pode 

constatar no Gráfico18, fls.,1914, comparando-se o período de 2003- cujo 

orçamentfr foi de R$ 22 milhões - elevando-se para R$ 170 milhões em 

2007 e alcançando 675% de aumento no período em comento. 
 

 
 

4.1:3.3 FAPEMIG - RestosPagar 
 
 
 

A Ta'bela.181, às.fls.1914r>do;Relatórioda'CAE0/2.007, demonstra 
' ' A'-', ' 

 

as jnscrições em Restos a Pagar da FAPEMIG, apresentando sua 

evolução, de 2006 a 2007, de restos processados e não processados. Daí 

ter-se, em 2006, o valor processado de R$ 8Ô7.185,29 e, para 2007, o 

valor de  R$  1.792231,50.   P ra  o  valor não  processado,  tem-se R$ 

849.576,07,.em OQ6, e R$ 7.065.692,35.m 2007. 
 

 
 

As principais"desp sas inscritas, nãQ prqqessadas, de 2007, foram 

nas contas Auxílios - Transferências a InstituiÇões Privadas Sem Fins 

Lucrativos e Aquisições de Imóveis, que juntas equivalem a 89,53% do 

valor não processado. As que se destacaram em Restos a Pagar Não 

Processados da FAPEMIG foram a Fundação Arthur Bernardes - 

FUNARB, a Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa - FUNDEP e a 

Congregação das Irmãs Carmelitas de Divina Providência, conforme fls. 

1915 do Relatório da CAE0/07. 
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4.1.3.4 FAPEMIG - Desempenho Operacional 
 
 
 

No ano de 2007, a FAPEMIG executou, pela primeira vez, o 

orçamento integral, no qual R$ 170 milhões foram provenientes do 

Tesouro Estadual e R$ 18 milhões o foram com recursos próprios e 

convênios, apresentando para o exercício de 2008 a inexistência de 

passivo financeiro de projetos de anos,anteriores, conforme se demonstra 

às fls. 1915 do Relatório da GAE0/2007. 

 
 

A esse relevante orçamento, acrescenta-se a modernização dos 

procedimentos administrativos e incorporação de técnicas inovadoras na 

gestão de projetos, devendo-se isso em parte à aprovação da Lei 

Delegada 138/07, que trouxe novg éstràtura organizactcmal à instituição. 

 
 

Também hoUve a  implantaÇão de  uma política de  parcerias e 

captação. de  recursos  externos  com  vários  órgãos  federais  como  o 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Ministério de Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Ministério da Saúde (MS), 

Financiadora de  Estudos  e  Projeto"s (FINEP),  Conselho. Nacional  de 

Desenvolvimento Científico e  T cnólógico  (CNI?q) e  Coordenação  de 

Aperfeiçoé).mento dPessoal de Nível Superior (CAPES) e, também, junto 

a instituições internacícmais... 
 

 
 

4.1.4 Publicidade Governamental 
 
 
 

Consoante o que dispõe a Resolução 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 idéias, conceitos, esclarecimentos, divulgação 

cultural e científica ou de defesa de interesses políticos, econômicos e 

sociais do Estado, tendo como fundamento o art. 37, § 1° da Co 
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. ,. . : <> .:  . ; 

Republicana  de  1988,  artigos  17,  parágrafo  único  e  158,  § 2°,  da 
 

Constituição Estadual de 1989 e, ainda, o art. 7° da Lei Estadual 13.768, 

de 01/12/00. 

 
 

4.1.4.1 Despesas com Publicidade no Exercício 
 
 
 

A  despesa  com ,publicidade, ,em   2007,  totalizou  R$  155,753 

milhões, sendo R$ 85,796  milhões da Administração Direta, R$ 5,273 

milhões da Administração Indireta, R$ 3,685 milhões dos Fundos, além de 

R$ 61 milhões  referentes 'àS ;empresas públicas e  as  sociedades  de 

economia mista,  éonforme se  demonstra na tabela 182, fls. 1918, do 

Relatório da CAE0/2007. 

 
 

Conforme se  registra às. fls. 1918, 93,61% c,ias  despesas com 

publicidade no exercício estão distribuídas entre a Secretaria de Estado 

do  Governo,, R$79,917  milhões,  representando  51,31%  do  total  do 

exercício; a CEMIG e suas subsidiárias, R$ 26,845 milhões (17.24%), a 

COPASA, R$ 22,854 milhões (14,67%), a CODEMIG, 'R$6,092 milhões 

(3,91%.), a Assembléia Legislativa, R$ 5,276 mlthões (3:39%) e a Loteria 

do Estadq de Minas,Gerais, R$ 4!819 milhões (3,09%). 

 
 

As maiores déspe as com publicidade realizadas pelo governo 

mineiro, em 2007, deram-se na  Secretaria de Estado de Governo, que 

efetuou um total de R$ 54,143 milhões em campanhas publicitárias, 

correspondente a 57,15% da despesa com publicidade da Administração 

Direta, Indireta e Fundos. Do total de R$ 94,753 milhões desse tipo de 

despesa - efetivada em 2007 pelos referidos órgãos e entidades - foi 

inscrita em Restos a Pagar, ao final do exercício, a quantia de R$ 21,884 

milhões. 
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Novamente,  não  foi  possível à  CAEO  o  acompanhamento  da 
 

despesa com publicidade vinculada ao percentual executado e pago das 

despesas decorrentes das propostas priorizadas nas audiências públicas 

regionais, consoante o estabelecido no art. 158, § 2° da Constituição 

Estadual de 1989, em face da não-realização dessas audiências pela 

Assembléia Legislativa. 

 
 

O Conselheiro Relator das Contas· do Governador, por meio do 

oficio CAEO/GAB:CONS.RELATOR N. 025/2007, questionou a Secretaria 

de Estado de Planejamênto. e Gestão - SEPLAG quanto a não-realização 

das audi ncias· públicas regionais, de iniciativa da Assem léia Legislativa. 

Em resposta, alegou-se que o dispositivo se tornara inexeqüível pelo fato 

dé as audiências públicas não terem se realizado a partir de 1999. 

 
 

A Tabela 184, fls. 1920, evidencia os maiores credores de 

campanhas publicitárias da Administração Direta, Indireta e Fundos, no 

exercício de 2007, onde se vê que 87,76% .das despesas estão 

concentradas nas agências RC Comunicação Ltda.; Tom Comunicação 

Ltda.; . Perfil   Promoções  e  Publicidade   Ltda.;  2004   Publicidade  e 

Propaganda Ltda. e)MM Comunicação Ltda. 

 
 
 
 

4.1.4.2 Publicidade - Diversos Responsáveis Apurados 
,  , <' ,..  '   .,   - - , 

 

 
 

A Tabela 186 elaborada pela CAEO, às fls. 1921, demonstra 

despesas com publicidade impugnadas em exercícios anteriores, 

registradas  na  Secretaria  de  Estado  de  Governo,  no  valor  de  R$ 

1.339.564,78, 
 

 
 

Foi  efetuada  inspeção  extraordinária por  equipe  técnica  deste 
 

Tribunal, no período de 5/11/01 a 6/3/02, na então Secretaria 
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de Comunicação Social - SECOM, para verificação de irregularidades 

apuradas, à época, pela Superintendência Central de Auditoria da SEF, 

relativas a despesas com publicidade realizadas pela Secretaria da Casa 

Civil e da Comunicação Social. O processo resultante, de n. 676.107, 

convertido  em  Processo  Administrativo  n.  690.709,  encontra-se  na 

Coordenadoria de Área de Análise Técnica Extraordinária da Diretoria de 

Auditoria Externa - CATE:-DAE para reexame, desde 18/9/07, conforme 

pesquisa no  Sistema dê  Gerencial de ..   Administração de  Processos 
 

SGAP. 
 
':< 

 

 
 

4.1.4.3 Publicidade  - Demais Considerações 
 
 
 

Com base nos demonstrativos publicados trimestralmente no Diário 

Oficjal do Estado de Minas Gerais e nos registros do armazém do SIAFI, 

a CAEO acompanha a execução das despesas com publicidade, em face 
)'  , 

do art. 17, parágrafo único da ()'onstituição Estadual de  1989 ·e da Lei 

Estadual 13.768/00, em seu art.· l0 
,   além dos artigos 58 a 70 da Lei 

Federal 4.320/64,  que dispõem  sobre as  fases  da  despesa  contábil: 

empenho; liquidação'e pagament . 
 

 
 

Para tanto, q acompanhamento dai execução das despesas e seu 

confronto com  a public ções  será  possível somente se  forem 

discriminados os valores as f;:1ses das despeséiê (empenho, liquidação e 

pagamento). 

 
 

Ocorre, no entanto, que cada órgão publica trimestralmente a 

despesa, uns na fase de empenho, outros na fase de liquidação ou 

pagamento. Também falta observar que existe determinação legal no 

sentido de indicar, na publicação, o órgão executor, a empresa 

contratante, o objeto da publicidade e a empresa publicitária. 
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Assim sendo, o Relator da Contas Governamentais do exercício de 
 

2006 recomendou a adoção de padronização para as publicações 

trimestrais, segundo dispõe o parágrafo único do art. 17 da Constituição 

Estadual de 1989, consoante o exposto pela CAEO, às fls. 1922. 

 
 

Contudo,  apesar  do  esforço  realizado  com  representantes  da 

Auditoria Geral do Estado, no ,sentido de se efetuar a padronização das 

publicações, a  CAEO  informa,  às  fls.1:922/1923, não  ter  ocorrido  a 
7 ,.  ' 

solução do referido problema no exercício de 2007. 
 

 
 

Objetivando; maior  transparência. às operações com publicidade, 

sendo seu acompanhamento uma exigência constitucional, a CAEO 

destaea ser necessário criar um elemento. de despesas específico para o 

registro contábil das ocorrências. 

 

Importante relatar, neste.aspecto, a execução de  despesas com 

publiddade  contratadas no exercíCio de 2006 por órgãos e. entidades 
"  < "' '    ' 

integrantes da Administração Pública Estadual junto à ADTV, no total de 
 

R$  1.100.252,05,  ressaltando· as  contratações. com   a   LEMG  (R$ 
 

737.359,20), objetp, de abertura de vista, e da $ES (R$244.000,00). O 

Conselheiro Relator das Contas daquele exercício, em seu voto, 

determinou   à    Diretoria·  de   Auditoria   Externa    a   verificação   da 

subcontratação com a AOTV,, quando da inspeção na LEMG, além da 
7  ., > 

verificação, em inspeção, dos contratos de publicidade com a ADTV pelos 

órgãos e entidades da Administração Estadual, fls. 1921/1923. 

 
 

Cabe informar que a inspeção na Loteria do Estado de Minas 

Gerais - LEMG está em andamento, com previsão de término em 2008 e 

as demais inspeções efetuadas deram origem aos processos n. 742.420 

(FEAMIIGAM e  IEF), 743.297(SEF), 744.617(SES) e  742.935(UEMG), 

todos em tramitação nesta Casa. 
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Destaca-se ainda que, conforme Relatório da CAE0/2007,  às fls. 
 

1923, neste exercício sub examen, a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social - SEDS não atendeu aos dispositivos legais que 

regem a matéria, deixando de publicar despesas com publicidade 

ocorridas no 4° trimestre de 2007, sob alegação de que as despesas 

foram classificadas de mqneira errônea, não sendo publicidade e sim a 

locação de serviços técnicos e especializados, c ntratados com a ADTV, 

para produção de vídeo documentário. 

 
 

Ademais, registra em seu relatório a CAEO, às fls.1923, que a 

criação, produção e veiculação de material de divulgação devem ser 

classificadas como despesade publicidaqe. 

 
 
 

4.2   Gesto Fiscal 
 
 
 

Ressalta-se que ó acompanhamento da gestão fiscal envolve a 

verificação do  cumprimento de  metas de  resultados entre  receitas e 

despesas, bem como a obediência a limitee  C()ndições no que tange à 

renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade 

social, dívidas fu'ndaqa ê 'flutuante, operações  e'' crédito, concessão de 
\ 

garantia e inscriçªo  Am Restos a Pagar, conforme preceituam os artigos 
 

52 a 55 da LRF. 
 

 
 

O mencionado acompanhamento é realizado através do Relatório 

de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária. As 

Portarias 632 e 633, editadas pela STN, em 30/8/06, regulamentam o 

preenchimento dos demonstrativos que compõem esses relatórios. 
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4.2.1 Receita Corrente Líquida 
 
 
 

De acordo com o art. 2° da LRF, a Receita Corrente Líquida-  RCL 
 

- é o somatório das receitas correntes, apuradas no mês em referência e 

nos onze meses anteriores, deduzidas as parcelas transferidas aos 

municípios por determinação constitucional, bem como as duplicidades. O 

valor da RCL é base de cálculo para a reserva de contingência e para os 

limites da despesa total cqrn pessoal, do mol) ante dadívida  consolidada, 

das operações de crédito, garantias e contragarantias, conforme artigos 

5°, 111,  19, 30, § 3° e 60, da LRF. 
 

 
 

A Portaria STN 633/06 estabeleceu que a contribuição patronal ao 

Regime Próprio de PrevidêiJcia Social - RPPS deve ser registrada como 

desp sa  e  não  como  repasse  previdenciário. As Jm,  a  cortribuição 

patronal, a partir de 2007, deve 'ser deduzida da RCL, a fim de evitar 

duplas contagens. 

 
 

O Relatório da CAEOÍ2007, fls. 1925, traz que o Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária, r ferenté ab 6° bimestre de 2007, 

que consolidou os,dados do exercício, não obed,eceu ao estabelecido na 

Portaria   JN 633/06. DHmte do  exRosto, a  CAEO refez  ()S  cálculos, 

excluindo as receitaS- ''ge Çof,ltribuiçãq do Servid<?r para 'a Sáúde e para a 

Assistência Complem ntar do ,fUNDHAB. O valor da RCL apurado pela 

CAEO  foi   R$  23.492.795.413,90,  enquanto  a   RCL   apurada   pela 

SCCG/SEF, sem as referidas deduções, foi de R$ 23.803.678.212,72. 
 

 
 

Considerando que a RCL serve de base de cálculo para os limites 

da reserva de contingência, da despesa total com pessoal, do montante 

da dívida consolidada, das operações de crédito, garantias e 

contragarantias, a divergência na metodologia adotada pela CAE   e pela 
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SCCG/SEF  terá   reflexos  nos  valores  para  os  quais  ela  constitui 
 

parâmetro. 
 

 
 

4.2.2 Origem   e  Aplicação   dos   Recursos   Obtidos   com 
 

Alienação de Bens 
 

 
 

Em conformidade co o Relatório da CAE0/2007,  às fls. 1927 e 
 

1928, constata-se que a receita realizada com alienação de bens foi de 

R$ 33,445 milhões, sendo R$ 28,656 milhões provenientes da venda de 

bens móveis e R$ 4,788 milhões da venda de bens imóveis.  Constata-se 

ainda que, em relação ao  xercício  anterior, houve queda.. de 9,88% na 

arrecadação desse tipo de receita. 

 
 

4.2.3 Dívida Fundada ou Cpnso'lidada 
 
 
 

De acordo com o Relatório da CAE0/2007, às fls. 1929 e 1930, a 

dívida consolidada existente no Estado, consoante à  conceituação do 

Senado da República, em 2007, constitui..:se  de oper ções  de crédito 

internas (contratual interna), de operaçõs de crédito externas (contratual 

externa), de outras 'obrigaçõ s.· de precatórios poslerjores a 5/5/00 e de 

parcelamento da dívida d?sempresa!? dependentes. 

 
 

Ainda segundo o mencionado. relatório, o ·total da dívida fundada 

estadual em 2007 foi de R$ 52,149 bilhões, apresentando um crescimento 

nominal de 8,46%, se comparado ao exercício anterior. 

 
 

4.2.3.1 Dívida por Contratos 
 
 
 

Diante dos  dados  constantes do  Relatório da  CAE0/2007,  fls. 
 

1932, registra-se que o total da dívida contratual foi de R$ 48,960 



TRIBUNAL DE CONTAS  DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Gabinete  do Auditor Licur;go Mourão 

109 Parecer da Auditoria - Contas do Governador- 2007 

 

 

podendo ser decomposto na dívida interna (R$ 48,398 bilhões) e  na 
 

dívida externa (R$ 562,371 milhões). Relativamente ao exercício de 2006, 

verifica-se que houve um crescimento nominal da dívida por contratos de 

8,22%, sendo que a dívida contratual interna aumentou 8,40% e a externa 

foi reduzida em 5,37%. 

 
 

As receitas de operações de crédito totalizaram R$ 196,302 

milhões, sendo R$ .16,544 milhões relativos a contratos internos e R$ 

179,759 milhões a contratos externos. A .correção da dívida, 

incorporações de juros e reavaJiações, atingiu R$ 3,976. bilhões. No que 

tange às despesas, foram gastos R$ 2,393 bilhões com a dívida 

contratt,Jál interna e R$ 146,274 milhões com a dívida contratua·l externa, 

conforme Relatório daCAE0/2007, fls. 1933. 

 
 

Analisando o reportado no Relatório da CAE0/2007,  às fls. 1937, 

constata-se .que em 2006 o contrato de cessão de crédito com a CEMIG 

apresentava um saldo de R$ 3,253 bilhões. Durante o exercfcio cje 2007, 

houve movimentações decorrentes de amortização (R$ 128,148 milhões), 

de reavaliação (R$ 260,945 milhões) e de incorporaÇão de juros (R$ 

275,777 milhões). Assim,: o saldo final atingiu o montante de R$ 3,661 
 

bilhões. Em face  do exposto, nota-se que houve um  crescimento da 

dívida com a ·cEMIG em 12,56%, se comparado ao exercício anterior. 

 
 

O Relatório da CAE0/2007, fls. 1939, destacou a necessidade de 

acompanhamento dos ajustes firmados com a União, relativos à dívida 

sujeita ao limite estabelecido pela Lei 9.496/97, uma vez que o limite de 

comprometimento  de   13%  da   Receita  Líquida  Real  -   RLR   para 

pagamento da referida dívida - associado à série histórica de crescimento 

do IGP-01, acima dos indicadores da variação de preços da economia 

brasileira - tem contribuído  para o aumento do saldo devedor. Esse fato 

comprometeria um percentual maior que os atuais 13% da RL    e inibiria 
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os investimentos governamentais em outras áreas, já que o art. 35, § 1°, 
 

11,  da LRF proíbe a postergação e o refinanciamento de dívida contraída 

antes de maio de 2000. Informou ainda que o total da dívida por contratos 

do Estado, amparados pela Lei 9.496/97, correspondeu a R$ 48,960 

bilhões. 

 
 

Ressalta-se que para o cumprimento do limite mencionado pela Lei 
 

9.496/97, entende-se RL.R como  a receita realizada  nos doze  meses 

anteriores ao  mês  imediatamente anteriÔr àquele  em  que  se  estiver 

apurando, excluídas as têceitas provenientes de operações:de crédito, de 

alienação de bens, de transferências  vol,untárias oy de doações recebidas 

com o fim específico de.·· atender despesas de capital e, no caso dos 

estados, as transferências :aps municípios por participações 

constitucionais e legais. 

 
 

Por sua vez, a dívida do,Tes·ouro Estadualpata com o IPSEMG 

totalizou, em 2007, R$ 832,605 milhões, sendo qüe R$ 635,921 milhões 

estão registrados na conta Renegociações de Obrigações Previdenciárias 

e R$ 1. 6,985 milhões na conta·Obrigações em Circulação. Cabe destacar 

que; em  2007, nãp  houve  efetiva amortização  de  pàrcela  da  dívida, 

confórme Relatório da CAE0/2007, às fls. 1941 e 1942. 

 
 

4.2.3.2 Relatório de Gestão Fiscal 
 
 
 

O RGF traz o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL, 

o Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores e o 

Demonstrativo das Operações de Crédito, conforme estabelece o art. 55 

da LRF. 

 
 

Ressalta esta Auditoria que a divergência de metodologia adotada 

pela CAEO e pela SCCG/SEF para apuração da RCL terá refi xos nos 
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valores para os quais ela constitui parâmetro, ou seja, nos limites da 
 

reserva de contingência, da despesa total com pessoal, do montante da 

dívida consolidada, das operações de crédito, garantias e contragarantias. 

 
 

Outro aspecto que mereceu destaque da CAEO, às fls. 1942, é a 

não disponibilização no SIAFI de informações referentes às Empresas 

Dependentes, o que pode causar reflexos, entre outros, na apuração dos 

índices de endividamento, devido às modifi'cações que tais dados podem 

sofrer até a publicação dos demonstrativos contábeis. Além do exposto, 

salientamos . que   a  . cónsolid(iÇão · contábil,   incluindo.  as   empresas 

dependentes, é exigência d() art. 50, 111,  da LRF. 

 
 

4 2.3.2.1 Demonstrativo  da· Dívida Consolidada. Líquida  - 
 

DCL 
 

 
 

Tendo em vista o determihado nos artigos 3°, I, e 4°, I e 11,   da 

Resolução 40 do Senado Federal·, de 9/4/02, e 55, f, b, da LRF, a  DCL 

que ao final de 2001 córrespondia a 234,45% da RCL, com um excedente 

de 34,45% em relação ao estabel.ecido na l gislaÇão- deve ser reduzida 

em 2,30% anualmente, até o exercício de x2Q16; conforme Relatório da 

CAE0/2007, fls. 1943. 

 
 

Consta do mencion do :Relatório, às fls:.1943,  que a publicação 

referente ao 3° quadrimestre de 2007 apresentou alteração na forma de 

apuração da DCL, uma vez que deixou de computar, nas deduções, os 

Restos a Pagar Processados - RPP -de precatórios anteriores a 5/5/00. 

Diante de questionamentos da CAEO, por meio telefônico e eletrônico, a 

Diretoria Central de Análise e Pesquisa - DCAP/SEF - informou que a 

alteração se baseou nas orientações do Manual de Elaboração do RGF 

da STN (6a edição). Como a CAEO entende que o valor dos precatórios 

anteriores a 5/5/00 deveria compor as deduções do DCL, por co 
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. 

obrigações incluídas nos RPP, consultou a STN mas, diante da ausência 
 

de uma resposta conclusiva sobre o assunto, adotou o valor da DCL 
 

constante da publicação. 
 

 
 

Assim, pelo Relatório da CAE0/2007, fls. 1944, constata-se que a 

DCL do 3° quadrimestre foi de R$ 44,693 bilhões, ficando dentro do limite 

estabelecido pela Resolução do Senado Federal, no valor de R$ 47,607 

bilhões. O percentualda  DCL sobre aRCL, no 3° quadrimestre de 2007, 

foi de  190,24%, se considerada a  RCL apurada pela  CAE0 14
,    e  de 

187,76%, se considerada' a RCL apuráda pela SCCG/S6F15
 

 

Ressalta-se 
 

que, em ambas apurações (DCLIRCL), o Estado c mpriu o limite definido, 

que podia ser de até 220,65%. 

 
 

4.2.3.2.2  Demonstrativo das Garantias e C ntragarantias 
 

 

O  art.  9° . da  Resoluç.ão · 43;  do  Senado  Federal,  d.e   9/4/02, 

estabelece  que  o  saldo  global  das  garantias  concedidas ;Qão pode 

ultrap ssar a 22% da RCL, condicionando a concessão ao oferecimento 

de contragarantias, em valor igual ou superior áo da garantia concedida, 
 

sob pena de punições, na forma da legislação aplicável. 
 

 
 

Diante da norma citaqa, o limite das garantias dadàs pelo Estado é 

de R$ 5.168.414.991;0516
.  Como o valor as garantias concedidas foi de 

R$ 931.105.687,12, verifica-se que o limite estabelecido foi cumprido, 

conforme relatou a CAEO, às fls. 1947. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 RCL apurada pela CAEO- R$ 23.492.795.413,90. 
15 RCL apurada pela SCCG/SEF- R$ 23.803.678.212,72. 
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; 

4.2.3.2.3 Demonstrativo das Operações de Crédito 
 
 
 

O art. 7°, I, da Resolução 43 do Senado Federal, estabelece que o 

montante global das operações realizadas não pode ser superior a 16% 

da RCL. O art. 1O da referida norma estatui que o limite das operações de 

crédito por antecipação de receita orçamentária não pode exceder a 7% 

da RCL. 

 
 

De aco do coni a norma citada, o limite das operações de crédito é 

de R$ 3.758.847:266,2217
 

 

O Relatório da CAE0/2007.fls. 1948, apontou 
 

que  a  publicação  referente  às  operações  de  crédito  no  exercício 

continuou a considerar apenas os ingressos da receita de capital (R$ 

196.302.401,86) e que,  pe_los  valores registrados no  demonstrativo, o 

limite estabelecido foi cumprido. Foi ressaltado que o plano de contas do 

Estado e :as  portarias  que  padronizam  as  publicações  do  RGF  não 

especificam contas para o registro dos novos conceitos de operações de 

crédito estabelecidos no art. 29, §> 1°, da LRF. 

 
 

4.2.3.3 Relatório  Resumido da  Execu ão  Orçamentária  - 
 

RREO 
 
 

O RREO apresenta os Deinqnstrativos. das Receitas de Operações 

de Crédito, o das Despesas, de Capital e'.o Demonstrativo do Resultado 
 

Nominal, conforme preceituam os artigos 52 e 53 da LRF. 
 

 
 

O art. 6°, § 1°, I e 11, da Resolução 43 do Senado, e o art. 167, 111, 

da  Constituição Federal de  1988, estabelecem que  o  montante  das 

operações de crédito realizadas não pode ultrapassar o montante das 

despesas de capital. Essa é a denominada "regra de ouro", decorrente de 
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mandamento constitucional proeminente previsto no art. 167, 111, da 

Constituição  Federal  de 1988  e  insculpida  no  art. 12, § 2°, da  Lei de 

Responsabilidade  Fiscal. 

 
 

Da  análise  do  Demonstrativo  das  Receitas  de  Operações   de 

Crédito e Despesas de Capital, constante do Relatório da CAE0/2007, às 

fls. 1949, depreende-se que as receitas de operações de crédito previstas 

na LOA/2007 atingiram R$ 498,625 milhões e as realizadas alcançaram o 
 

montante de R$  196,302 milhões. A seu turno, as despesas  de capital 

foram prevista's no valor'de R$ 5,316 bilhões e as realizadas atingiram R$ 

4,116 bilhões. Assiril, foi observado o limite estabelecido, uma vez que as 

receitas de operações de crédito realizadas foram inferiores às despesas 

de capital realizadas. 

 
 

4.2.4 pespesas om Pessoal 
 

 
 

Segundo o art. 19, 11,  da LRF, o limite de gastos  com pessoal, no 

âmbito estadual, é de 60% da RCL. O art. 20, 11,  "a" a "d", da LRF, traz a 

repartição desse limite, sendo fixado % para o Poder Legislativo, incluído 

o Tribunal de Contas ,do Estado, 6% para o Pode,r Judiciário, 49% para o 

Poder Executivo e % para o Ministério Público Estadual. 

 
 
 

Ressalta-se 'qÚe  esta  Corte  de  Contas, através   das  Instruções 

Normativas  1  e  5  do  exercício  de  2000,  excluiu  das  despesas  com 

pessoal os gastos com inativos e pensionistas. É importante salientar que 

a Portaria 632/06 da STN estabelece procedimento  diverso  do disposto 

nas  citadas  instruções  desta  Casa,  quanto  à  exclusão  do  gasto  com 

pessoal inativo e pensionistas. Em face do exposto, o Relatório da 

CAE0/2007,   às  fls.  1950  a  1956,  apresentou  dois  cálculos  para  as 

despesas com pessoal, um considerando as instruções deste Tr" unal e o 
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outro de acordo com a Portaria da STN. Apresentou ainda os limites 
 

percentuais do total da despesa com pessoal considerando tanto a RCL 
 

apurada pela CAEOfTCMG, quanto à apurada pela SCCG/SEF. 
 

 
 
 

A seguir, serão expostos comentários relativos à observância dos 

limites de despesas com pessoal, conforme dados extraídos do Relatório 

da CAE0/2007, fls. 1950 a'1955., 

 
 
 

O Estado cumpriu>os limites máximo (60%) e prudencial (57%), 

uma vez que as espesas com pessoal atingiram 39,85% da RCL, 

apurada pela CAEO/TCEMG, e 39,33% da RCL, apurada pela 

SCCG/SEF, quando adotadas as determinações das INs!TQEMG. Por 

sua vez, quando seguidas as regras contidas na Portaria da STN, as 

despesas atingiram 56,54% da RCL,  apurada pela  CAEO/TCEMG, e 

55,80% da RCL, apurada pela SGGG/SEF. 
 

 
 
 

O Poder Legislativo cumpriu os limites máximo (3%) e prudencial 

(2,85%), pois as despesas com. pessoal corresponderam a 1,6792% da 

RCL, apurada pela' CAEOfTCEMG, e 1,6573% da· RGL, apuf;ada pela 

SCCG/SEF, quando adotaqo o stabeleqido nasJNs/TCEMG; e  2,2074% 

da RCL, apurada pela CAEO/TCEMG, e 2,1786% da RCL, apurada pela 

SCCG/SEF, quandó seguidas as determinações da Portaria da STN. 

 
 
 

O Poder Judiciário cumpriu os limites máximo (6%) e prudencial 
 

(5,70%), tendo em vista que as despesas com pessoal representaram 
 

4,89% da RCL, apurado pela CAEO/TCEMG, e 4,82% da RCL, apurada 

pela SCCG/SEF, tomando-se por base as INs/TCEMG. Por  sua vez, 

baseando-se na Portaria da STN, as despesas atingiram 5,47% da RCL, 

apurada pela CAEO/TCEMG, e 5,40% da RCL, apurada pela SCCG/SEF. 
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A CAEO!TCEMG recomendou aos órgãos de controle interno dos 

Poderes Legislativo e Judiciário atenção especial para as Despesas de 

Exercícios Anteriores - DEA, em face do aumento de tais gastos de 2003 

para 2007. O percentual das DEA no total das Despesas com Pessoal e 

Encargos Sociais do Legislativo foi de 0,56%, em 2003, e 9,29%, em 

2007. No Judiciário, tal percentual foi,de 2,10%, em 2003, e 8,58%, em 
 

2007. 
 
 
 

O Poder Execútivo cumpriu os limites máximo (49%) é prudencial 

(46,55%), quando, adotad,as as determinações das INs!TC MG,  tendo 

atingido as despesas com pessqal 31,67% da RCL,, na  forma apurada 

pela CAEO!TCEMG, e 31,25% da HCL,  de acordo com a SCCG/SEF. 

Entretanto, se· consideradas  as  regras  da  Portaria' da  STN,  o  limite 

prudencial qe 46,55% foi ultrapassado, já que as despesas com pessoal 
 

alcançaram 46,99% da  RCL  apurada pela  CAEOffCÊMG,   rnas esse 

limite foi cumprido seadotada  aRCL  apurada pela SCCG/SEF,uma  vez 

que. correspondeu a 46,37%. 

 
 
 

O fv1inistério .PúbliqQ cumpriu os limites máximo (2%) e prudencial 

(1,90%), já que as despe.sas com p ssoal  corresponderam a 1,62% da 

RCL, conforme apuração. da CAEOffCEMG, e 1,60% da RCL, consoante 

apuração da SCCG/SEF, baseando-se nas INsffCEMG.  A seu turno tais 

despesas  corresponderam  a  1,87%  da  RCL,  apurada  pela 

CAEO/TCEMG, e 1,85% da RCL, apurada pela SCCG/SEF, baseando-se 

na Portaria da STN. 

 
 
 

O Relatório da CAE0/2007, às fls. 1956, no item "Análise Histórica 

do Grupo de Natureza de Despesa com Pessoal e Encargos 
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apontou que no período de 2003 a 2007 houve uma evolução de 23,77% 
 

nas despesas de pessoal e encargos sociais, bem como uma evolução de 
 

46,04% na RCL, apurada pela CAEO, em valores constantes. Observa-se 

que tanto as despesas com pessoal, quanto a RCL, em comparação com 

o exercício anterior, cresceram 6,23% e 8,18%, respectivamente. 

 
 
 

Comparando-se os gastos de pessoal e encargos sociais do 

exercício de 2006 com os de 2007, percebe-se que as despesas do Poder 

Legislativo, Judiciário, Executivo e Ministério Públicocresceram 8,07%, 

6,68%,  6;13%   e   5,02o/o,    respectivamente,  conforme  'Relatório   da 
 

CAE0/2007, fls. 1957. 
 

 
 
 

Ainda através do Relatório da CAE0/2007, fls. 1957, pode-se 

verificar que o total de gastos 'com pessoal e encargos sociais foi da 

ordem de R$ 14,963 bilhões, cabendo ao Poder Eegislativo o valor de R$ 
' ',,,'  .-,. 

712,782 milhões, ao Judiciário R$ 1,742 bilhões, "ào Executivo R$ 11,876 

bilhões e ao Ministério Público R$ 631,939 milhões. 

 
 
 

Asdespesas  totais com pessoal e encargos>sociais tiveram como 

principais fontes de finan,aiamento os reçursos ordinários (fonte 1O) e os 

recursos do  FUNDES (fónte 23), que  atingiram os montantes de  R$ 

10,305 bilhões e R$ 2,48bilhões, respectivamente.    Ao se fazer uma 
 

comparação das fontes de recursos financiadoras das despesas de 

pessoal e encargos sociais no exercício de 2006 e 2007, constata-se que 

a fonte 23 (FUNDES) foi a que apresentou um maior crescimento real 

(27,74%) e que a fonte 34 (Notificação de Infração de Trânsito) foi a que 

apresentou a maior queda (15,66%). A participação da fonte 10 (Recursos 

Ordinários), em 2007, no total das referidas despesas, sofreu um 

decréscimo de 3,07% em relação ao exercício anterior, confor 

do Relatório da CAE0/2007, fls. 1958 e 1959. 
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Na evolução das despesas de pessoal e encargos sociais segundo 

a classificação econômica, destacam-se os seguintes elementos: 

Vencimentos e  Vantagens  Fixas - Pessoal Civil  (R$  6,535  bilhões), 

Aposentadorias e  Proventos (R$ 4,828 bilhões), Vencimentos e 

Vantagens  Fixas  - Pessoal  Militar  (R$  1,475  bilhão)  e  Obrigações 

Patronais (R$ 1,266 bilhão)., conforme Relatório da CAE0/2007, fls. 1959. 

 
 
 

Ainda de acordo cortt ó .ménciónado relatório, ãs .fls.·1960 e 1961, 

verifica-se (lue a re,ceita provenfente do ICMS com a cota-parte do Estado 

(R$ 12,436 bilhões) não foi suficiente para arcar com a totalidade dos 

gastos de pessoal (R$ 14,96,3 bilhões). 

 
 
 

4.3  Previdênci:a Social dó Servidor Público 
 
 

· Em dezembro de 1998, foi editada a Emenda Constitucional 20 e, 

posteriormente, a Lei 9.717/98, introduziram mudanças estruturais, uma 

vez que· instituiu-se um caráter .contributivo, mediante observância de 

critérios que preservam o equilíbrio financeiro .e, atuarial das contas da 

previdência social.. Tais mudanças não foram .suficientes para reduzir a 

necessidade de finanÇiameQto dpre\lidência social. Assim, em 2003 e 

2005,  foram  promulgadas  as  Emendgs  Constitucionais 41  e  47, 

respectivamente, com tal finalidade. 

 
Salienta-se que, em continuidade às reformas da previdência, está 

em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei Complementar 

84/03, que  dispõe  sobre  o  regime  de  previdência  complementar  do 

servidor público. 
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4.3.1 Regime Próprio de  Previdência Social do  Servidor 
 

Público - RPPS 
 
 
 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) n. 3.106/04 acerca 

do art. 79 da Lei Complementar 64, de 25/3/02, que instituiu o Regime 

Próprio de Previdência Social do Servidor Público - RPPS - ajuizada pela 

Procuradoria Geral da República, não' foi julgada até 31/12/07. Assim, o 

RPPS  do  Estado  conthiuou  pagando  9  benefícios  previdenciários 

àqueles servidores não efetivos e seus dependentes, conforme Relatório 
 

da CAE0/2007, às fls. 1962. Ressalta-se que o referido dispositivo legal 

foi revogado pela Lei Complementar 100, de 5/11/07. 

 
 

Segundo o Relatório da CAE0/2007, fls. 1963, para os servidores 

que ingressaram na Administração Pública antes de 31/12/01, a alíquota 

da contribuição patronal incide  penas sobre a remuneração dos 

servidores ativos, urna vez que o Tesouro do Estado arca com o 'ônus dos 

proventos dos atuais iRativos e pensionistas. Salienta-se que houve uma 

muqança quanto à contribuição dos inativos e pensionistas, pois o Estado 

não mais custeia a parte dos inativos e pensionistas para os servidores 
 

que ingressaram após 31/12/01., 
 

 
 

4.3.1.1 Fundo Financeiro de Previdência- FUNFIP 
 
 
 

O FUNFIP, criado pela Lei Complementar Estadual 77, de 13/1/04, 

visa garantir o pagamento dos benefícios previdenciários dos inativos e 

pensionistas  do   Poder  Executivo  que   ingressaram  no   Estado  até 

31/12/01, bem como o pagamento àqueles servidores que ingressaram 

após esta data, mas que terão seus direitos adquiridos até 31/12/09, 

conforme determina a Lei Complementar 64, de 25/3/02. 
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O Relatório da CAE0/2007, às fls. 1963 e 1964, aponta que o 

FUNFIP vem apresentando resultados negativos desde a sua criação e 

que o Tesouro do Estado vem efetuando aportes no sentido de suprir os 

referidos déficits. Em 2007, constatou-se um déficit de R$ 2,204 bilhões, 

após o confronto das receitas (R$ 1.434 bilhão) com as despesas (R$ 

3,638 bilhões) do referido fundo. 
 

 
 

4.3.1.2 Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - 
 

FUNPEMG 
 

 
 

O FUNPEMG, criado pela Lei Complementar Estadual 64/02, tem 

por objetivo custear os benefícios previdenciários aos segurados que 

ingressaram a partir de  31112/01 e aos seus dependentes legais. Até 

31/12/09, o mencionado fundo ;funcionará em  regime  de capitalização 

progressiva, ou  seja,  tão-someriie  fará  a  previsão 'ê contabilizará  as 

receitas arrecadadas.  Após  1/1/10, passará  a  exê'cutar as  despesas 

orçamentárias referentes aos benefícios previdenciários, gerádos após 
 

31/12/09, conforme  Relatório  da  CAE0/2007,  fls.  1964  e  1965.  No 

referido ·  relatório,  às   fls.   1964,  é   mencionado  que   as   despesas 

administrativas do FUNPEMG estão correndo por contdo orçamento do 

IPSEMG, o qual vem recebendo mensalmente do Tesouro Estadual uma 
.-:::..... ;. ' 

taxa de 2% do totaldas  contribuições devidas. ao referido fundo, até o 

exercício de 2012. 

 
 

Com base nas informações do Relatório da CAE0/2007,  às fls. 
 

1965,  esta   Auditoria   elaborou   o   demonstrativo  da   movimentação 

financeira do FUNPEMG, durante o exercício de 2007, exposta a seguir: 
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R$ mil 

 

Saldo inicial 262.695 

Receita de Contribuição (Parte Patronal) 98.707 

Receita de Contribuição (Parte do Servidor) 49.183 

Saldo Positivo da Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS 6.667 

Receita Patrimonial 39.045 

Dedução  da  Receita  Orçamentária  (Perda  na  aplicação  dos  investimentos  - 

Título de Responsabilidade do Góverno Federal - RPPS) 

48 

Saldo Final 456.249 

Provisões para benefícios a conceder .. 446.804 

Provisões atuariais para ajustes do plano  9.445 
.. 

Fonte: Dados extra1dos do Relatono da CAE0/2007 (Fls. 1965) 
 

 
 

4.3.1.3 O Regime Próprio de Previdência Social na LRF 
 
 
 

As questões relativas ao equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS 
 

dos servidores públicos foram previstas na LRF (artigos  4° , § 2°, IV, "a" e 
 

53, 11, § 1°, 11) e regulamentadas através da Portària STN 633/06. Assim, o 

Anexo de Metas Fiscais da LDO deve trazer uma avali ção da situação 

financeira e  atuarial do  RPPS e  o  Relatório _Resumido da  Execução 

Orçamentária  será  acorTJpanhado  do  Demonstrativo  pas Receitas  e 
 

Despesas PrevidenCiárias e,do Demonstrativo das Projeções Atuariais. 
 

 
 

As avaliações da situaçãofinanceira·e atuarial do IPSEMG/FUNFIP 
 

e IPSEMG/FUNPEMG (data· base d31112/05),  IPLEMG (data base de 
 

1/2/06) e IPSM (data base 12/05), constantes do Anexo 11   da LDO de 
 

2007, não foram elaboradas de acordo com todas as normas da Portaria 

STN 633/06, conforme Relatório da CAE0/2007, fls. 1967.  Sobre         as 

avaliações da situação financeira e atuarial do RPPS, o Relatório da 

CAE0/2007, fls. 1968 e 1969, formulou recomendações, as quais são 

adotadas por esta Auditoria em tópico próprio, deste parecer. 
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Em conformidade com o Relatório da CAE0/2007,  às fls. 1969 e 
 

1970, verifica-se que da movimentação das receitas previdenciárias e 

despesas previdenciárias, durante o exercício de 2007, apura-se um 

resultado previdenciário negativo de R$ 94,968 milhões, conforme 

demonstração sintética  da  referida movimentação elaborada  por  esta 

Auditoria: 
 

R$ milhares 
 

Especificação o

 Valores 

RECEITAS PREVIDENCIARIAS 

Receitas Correntes 2.201.393 

Receitas de Capital o 
Repasses Previdenciários para Cobertura de Déficit 4.119.945 

TOTAL (A) 6.321.338 

DESPESA$  PREVIDENCIARIAS  

Administração Gêral  ' 30.548 

Previdência Social 6.379.381 

o             Compensação Previdenç:iária entre o RPP$ e o RGPS 2.755 

Inscrição em Restos a Pagar Não Processados . 3.622 

TOTAL (8) 6.416.306 

RESULTADO  PREVIDENCIARIO (A-8) (94.968) 

Fonte: Dados extraJdos do Relatóno da CAE0/2007 (Fls. 1969) 
 

 
Como  o  Demonstrativo  das  Proje.ções Atuariaié  um  estudo 

técniço com especificidades da ciência atuarial, a CJ,;\.EO  absteve-se de 

analisá-lo. No entan!o, ressaltou que a real situação atuarial do RPPS, 

numa perspectiva de 2006 a 2040, o resultado previdenciário é deficitário. 

Ressaltou ainda que o saldo financeiro de 2007 apresentou uma trajetória 

deficitária crescente ao longo do ano e que no Anexo XIII do RREO não 

constaram os dados do IPLEMG, conforme Relatório da CAE0/2007, fls. 

1972.   A Portaria do Ministério da Previdência Social - MPS 916, de 
 

15/7/03, traz que os RPPS devem elaborar anualmente os Balanços 

Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e a Demonstração das Variações 

Patrimoniais. O Relatório da CAE0/2007, fls. 1972 e 1976, informou que 
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só foi encaminhado o balancete consolidado, sendo possível identificar 

que o patrimônio do RPPS é de R$ 2,034 bilhões. 

 
 
 

4.4    Restos a Pagar 
 
 
 

Segundo o Relatório da  CAE0/2007,  às  fls. 1977, o balancete 

consolidado do Estado, referente ao exercíciode 2007, demonstrou que o 

total do passivo circulante correspondeu a R$ 7,002 bilhões e que o total 

dos restos a pagar correspondeu a R$ 5,571 bilhões, divididos em Restos 

a Pagar Processados - RPP (R$ 4,41O  bilhões) e Não Processados - 

RPNP (R$1,161 bilhões). Observa-se, assim, que o  total de restos a 

pagar representou79í57% do passivo circulante. 

 
 

O Relatório da CAE0/2007,às fls. 1977, ressalta que a escrituração 

dos RPP  na . çonta Obrigações Uquidadas  a  Pagar -  OLP  dificulta a 

análise da informação contábil, uma vez que essa rubrica recebe, além 

das movimentações reférentes aos RPP, os lançamentos relativos à 

liquidação dos RPNP e os lançamentos de liquidações e pagamentos de 

despesas orçament rias do exercício em c rso. · Embora os serviços da 

dívida a pagar  sejam analisadÔs separadamente, como .se tratam de 
',''i..; 

despesas  empenhadas · e  não  pàgas  até   ,1112/2007, devem  ser 

analisados como re tos a pagar, em observância ao que dispõem os 

artigos 36 e 92 da Lei 4.320/64. Assim, os saldos das contas que 

congregam as despesas com Amortização da Dívida (R$ 38,843 milhões) 

e Juros e Encargos da Dívida (R$ 331,936 milhões), empenhadas e não 

pagas, estão computados no total dos RPP. 

 
 

Em relação ao total do passivo circulante, salienta-se que os maiores 

percentuais registrados no montante dos RPP ocorreram nos poderes 

Executivo (64,68%)  e Legislativo (39,36%), ao passo que, em reação ao 



TRIBUNAL DE CONTAS  DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

124 Parecer da Auditoria - Contas do Governador- 2007 

 

 

 

 
 

montante  dos  RPNP,  os  maiores  volumes  ocorreram  no  Legislativo 

(28,93%)  e  no  Ministério  Público  (36,98%),  conforme  Relatório  da 

CAE0/2007, fls. 1978. Ressalta-se que, do total dos restos a pagar, 41,43% 

são provenientes  dos exercícios de 1995 a 2006 e 58,57% do exercício 

em análise, conforme Relatório da CAE0/2007, às fls. 1979. 

 
 

Conforme  análise  lanç<:lda  no  referido  relatório,  fls.  1979,  dos 

restos a pagar registrados por Poder, constata-se que R$ 5,452 bilhões 

pertencem ao Poder Executivo, . sendo R$ 4,357 bilhões referentes aos 

RPP inscritos desde 1995 e R$ 1,093 bilhão referente· aos RPP inscritos 

desde 2000.  O Poçler Judiciário registrou R$ 411936 milhões inscritos em 

restos a pagar, sendo R$ 1O, 129 milhões provenientes de RPP desde 

1999 e·R$ 31,806 milhões ·referentes aos RPNP do exercíc.io de 2007. 
 

Quanto ao Ministério Público, do total de R$ 10,853 milhões, R$ 3,952 

milhões se referem aos RPP ihscritos em 2007 e R$ 6,901 milhões 

correspondem aos RPNP inscritos desde 2006.  RelatiVÇ)mente ao Poder 

Legislativo, verifica-se  que  o  total  inscrito  de R$   66,678  mi.lhões é 

proveniente do  exercício erti 'análise, sendo  qt..íe' R$· 38,430 milhões 

corr' spondem  a  RPP  e  R$  28,448, milhões  â RPNP.  Essa  situação 

ensejou, pÔr pa e· do Ex!Tló. Sr. Conselhé(ro Relator, 'abertura de vista, 

cuja análise é feita em tópico específico çleste parecer. 

 
 

De acordo com o Re1atóri.o da CAE0/2007, fls. 1981, em 2007 foram 

empenhadas despesas de R$ 32,443 bilhões,.houve a inscrição de R$ 

3,263 bilhões em restos a pagar e foram pagos R$ 2,370 bilhões, a título 

de restos a pagar. Verifica-se ainda que a despesa empenhada, em 

2007, superou, em 11,80%, a de 2006, e o montante inscrito em restos a 
 

pagar, em 34,08%. Por sua vez, o  pagamento de restos a pagar foi 
 

2,17% maior que o de 2006. 
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No  detalhamento das  contas  contábeis de  restos  a  pagar  por 

poder, apresentado no Relatório da CAE0/2007, às fls. 1983, observa-se 

que do total dos RPP (R$ 4,41O bilhões), 63,54% corresponderam à 

despesa de pessoal e encargos, que totalizaram R$ 2,802 bilhões, sendo 

que o Poder Executivo foi o responsável por 98,32% desses gastos (R$ 

2,756 bilhões). 
 

 
 

Dentre as unidades Orçamentárias. do Executivo, as que tiveram os 
., ' '  ' : > 

maiores percentuais de inscrição em RPP, em Despesa de Pessoal e 

Encargos Sociais, foram a'.PoiJcia Militar do  Estado de. Mih,as Gerais - 

PMMG (46,38%) e o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas 

Gerais- DER (23,62%), de acordo com os dados constantes do Relatório 

da CAE0/2007, às fls. 1983. ACAEO ressaltou ainda em seu relatório, às 

fls. 1984, a necessidade de separação dos· saldos. dos restos a pagar do 

saldo das obrigações liquidadas a pagar, para ·maior ·transparência das 

informações, principalmente qu pto ·à movimentação dos precatórios e 

dos  gastos  com   publicidade, ·que  não  se ·  enconfram  devidamente 
' ( ' '  ' "' ',  y 

espelhados nos demonstr?tivos contábeis. Tal recomendação é adotada 
 

por esta.A ditoria em tópico próprio deste parecer. 
< ,.  ' : 

 
 

4.4.1 Demonstrativo·de Restos a Pagar do RREO 
 

 
Conforme estabelece a LRF' em seu art..q , V, informa o Relatório 

da CAE0/2007, às fls. '1984, que as publicações dos Relatórios 

Resumidos  da  Execução  Orçamentária - RREO,  realizadas  a  cada 

bimestre, demonstraram a movimentação dos restos a pagar, por poder e 

órgão.  Depuramos o Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados 

(RPNP), conforme movimentação a seguir, elaborada por esta Auditoria: 



 

 

Poder/ 

Órgão 

Inscrições 
> 

exercícios 
 

anteriores 

lnscriçõesJ 
 

em 31/12/06 · 

Cancelados Pa  os A Pagar de 
 

exercícios 

anteriores 

Inscrições 
 

31/12/07 

A Pagar 
I 

 

(Totais) 

Executivo ·.    181.532 . . 964.550' 
) 126.739 ;998.034· 21.309 1.072.632 1.093.941 

Legislativo o 18;596 
..· 

124 18.472 o 28.248 28.248 

Judiciário o 38.946 8.630 
) 30.316 . o 31.807 31.807 

Ministério 
 

Público 

105. 3.270 801 2.440 134 6.767 6.901 

TOTAIS 181.637 1.025.362' . 136.294 1.049.262 21.443 1.139.454 1.160.897 
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R$ mil 
 
 
 
 
 

 
... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro: Demonstrativo dos Restos aPagar Não Processados 

Fonte: Dados extraídos do Relatório da CAE0/2007 .(Fls. 1985) 
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No o Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados que 

compõe o RREO do 6° bimestre, verifica-se que, do total inscrito em 

restos a pagar em exercícios anteriores (R$ 1,207 bilhão), R$ 136,294 

milhões foram cancelados e R$ 1,049 bilhão foi pago, restando pendente 

de pagamento a soma de R$ 1,160 bilhão. 

 
 

Por  outro  lado,  da  análise  do ·demonstrativo  supra,  por  nós 

elaborado, é possível inferir um.,incremento nas inscrições de Restos a 

Pagar Não Processados, ao se efetuár a compa·ração entre o montante 

inscrito em 31/12/0('e àquele inscrito em 31/12/06. 

 
 

Verifica-se ainda que. Rersistem inscrições advindas de exercícios 

anteriores, notadamente do Poder Executivo ainda que parte deles 

tenham siefo cancelados e pago$:.Entretanto, ainda é possívelobservar 

um expressivo valor de Restos a: Pagar Não Prc>:cessados, o que requer 
 

uma atenção especial por parte·  c;lb Governo do·.Estado, no sentido de 
A) ",          > 

efetuar uma detalhada análise da motivação da não liquidação dos 

mesmos, de modo a que seu moilta te, em exercícios posteriores possa 

a vir a ser reduzido.. 

 

 

No Demonstrativo 'de Restos à Pagar Prpcessados (RPP) que se 

encontra inserto no,RREO do 6° bimestre, verifica-se que, do total inscrito 

em restos a pagar  em  exercícios ··anteriores (R$  3,621    bilhões), R$ 

14,299 milhões foram cancelados, R$ 1,455 bilhão foi pago, restando 

pendente de pagamento R$ 4,41O bilhões, conforme movimentação a 

seguir. 

 
 

Destaca-se que, dos valores pagos provenientes de exercícios 

anteriores,  R$  914,400  milhões  referiam-se a  RPNP  e  R$  134,862 

milhões referiam-se a RPP, conforme Relatório da CAE0/200  , fls. 1985. 
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R$ mil 
 

Poder/ 

Órgão 

Inscrições 

exercícios 

anteriores 

Inscrições 

em 31/12/06 

Cancelados Pagos Liquidados a 
 

PagarRPNP 

A Pagar 

Exercícios 

Anteriores 

Inscrições 
 

31/12/07 

A Pagar 
 

(Totais) 

Executivo 2.212.559 1.379.735 14.029 1.427.026 134.619 2.285.858 2.072.114 4.357.972 

Legislativo 206 20.112" 12 
;/       / '- 

20.306 o o 38.431 38.431 

Judiciário 435 7.326 ;235" :7.091 243 678 9.452 10.130 

Ministério 
 

Público 

21 1.415  ; 23 1.413 o o 3.952 3.952 

TOTAIS 2.213 221 1.408.588 14.299 1.455.836 134.862 2.286.536 2.123.949 4.410.485 

Quadro: Demonstrativo dos Restos ii"Pagar Processados 

Fonte: Relatório dâ CAE0/2007 (Fls. 198'6) 
 

(,>.- 
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Poder/Orgão Suficiência Inscrição  RPNP Suficiência após 
 

inscrição em 
 

RPNP 

Legislativo 57.924 28.248 .29.676 

Judiciário 269.571 1.807 237.764 

Ministério Público  

 
:22.416 6..768 

 

1.072.632 

15.q48 

(2.883.587) Executivo  

 
TOTAIS (1.461.044) 1.139.455 (2.600.499) 

 

 
 

 
4.4.2 Disponibilidade de Caixa  e Demonstrativo de Restos 

a Pagar do RGF 

 
 

O Relatório da CAE0/2007, às fls. 1987, informa que o Relatório de 

Gestão Fiscal deve  conter os demonstrativos do  último  quadrimestre, 

referentes aos montantes das disponibiJjçtàdes financ,eiras, em 31/12, e da 

inscrição em Restos a Pagar, conforme estabelece o art 55, UI, "a" e "b", 
 

da LRF. A Portaria STN 632, de 30/8/06, estabelece que esses 

demonstrativos representam os Anexos V e VJ  do Relatório de Gestão 

Fiscal. 

 
 

A situação financeira, após as inserições em RPNP no exercício de 
 

2007, foi a que se demonstra a seguir: 
 

 
R$ mil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Relatório da CAEO (Fls. 1988) 

,,,      , ,.     ;. 

 

 
O Relatório da CAE0/2007, às fls. 1988, apresenta uma 

comparação da suficiência financeira e das inscrições em RPNP do 

exercício de 2006 e 2007. Verifica-se que houve, nesses exercícios, 

suficiência financeira para fazer face às inscrições de despesas 

empenhadas e não liquidadas, até 31/12, no Poder Legislativo, no 

Judiciário  e  no  Ministério  Público.  Importante salienta   que  o  Poder 
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Executivo apresentou insuficiência de caixa nos exercícios de 2006 e 

 

2007. Contudo, ocorreu uma diminuição da mesma, no montante de R$ 
 

2,876 milhões, no exercício de 2007. 
 

 
 

A insuficiência financeira total de R$ 2,600 bilhões, apurada pelos 

dados publicados no RGF, diverge da apurada pelos saldos do balancete 

consolidado de dezembro de 2007, o qual apresentou o total de R$ 2,798 

bilhões, considerando-se as centàs ativas e passivas que compõem os 

demonstrativos de disponibilidade de caixa. Tal divergência decorre da 

falta de uniformidade de procedimentos quando da elaboração dos 

demonstrativos de  cada  poder e órgão, conforme Relatório da 

CAE0/2007,  fls.. 1988. Tal fato mereceu  destaque  pelo  Conselheiro 

Relator, tendo sido  efetuada abertura de  vista quanto a  esse 
". 

apontamento, o qual serabordado em ponto específico deste parecer. 
 
 
 

4.4.2.1 Do Poder Legislativo 
 
 
 

O Relatório da CAE0/2007, às fls. 1988, inforrriaqye  a Assembléia 

Legislativa e  o  Tribunal dQontas  são  a,s :órgãos responsáveis pela 

fiscalização dos artigos 54 e 55 da LRF, os quais tratam do RGF. 

 
 

Constata-se ainda, conforme Relatórjo da CAE0/2007,  fls. 1988, a 

ausência  das   informações  relativas · ao   IPLEMG,  por   ocasião   da 

publicação conjunta com a Assembléia Legislativa, ·o  que não deveria 

ocorrer, em observância às normas gerais de finanças públicas e de 

gestão fiscal estabelecidas na  Constituição Federal  de  1988, na  Lei 

4.320/64 e na Lei Complementar 101/00. 
 

 
 

No  demonstrativo  da  disponibilidade  de  caixa  da  Assembléia 
 

Legislativa e do Fundo de Assistência Habitacional - FUND  AB, às fls. 
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1989  do  Relatório  da  CAE0/2007,  verifica-se  que,  mesmo  após  as 

inscrições dos RPNP, houve suficiência de caixa no montante de R$ 

22,009 milhões (R$ 11,019 milhões referente à Assembléia e R$ 10,990 
 

milhões ao FUNDHAB). 
 

 
 

Quanto ao IPLEMG, observa-se uma disponibilidade de caixa de 

R$ 175,970 milhões, sendo que, em suas obrigações financeiras, não há 

RPP e não foram inscritas despesas em RPNP, cohfÇ>rrne fls. 1990 do 

Relatório da CAE0/2007, A conta Depósitos das Obrigações Financeiras, 

no valor R$ 351,317 mil, foi a única dívida registrada e correspondeu 

somente a 0,20% das disponibilidades financeiras. 

 
 

Com base no demonstrativo de dÍsponibilidáde de caixa do Tribunal 

de Contas, às fls. 1990 do Relatório da CAE0/2007,  constata-se uma 

disponibilidade de R$ 31,245 milhões e uma suficiência financeira, após 

as inscrições d os RPNP, equivalente a R$ 7,66p milhões. Ressalta-se 

que as despesas inscritas em RPNP corresponderam a R$ 3,660 milhões. 

 
 

4.4.2.2 Do Poder Judiciário 
 
 
 

No  referido demonstrativo, às fls.  1991 do  Relatório da 

CAE0/2007, estão incluídos .os dados. do Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais - TJMG - e do Tribunal de Justiça Militar do Estado de 

Minas Gerais - TJMMG. Verifica-se uma disponibilidade de caixa 

equivalente a R$ 385,647 milhões e uma suficiência financeira, após as 

inscrições dos RPNP, correspondente ao total de R$ 237,764 milhões, 

sendo R$ 233,318 milhões do Tribunal de Justiça e R$ 4,447 milhões do 

Tribunal de Justiça Militar. Ressalta-se que, na conta Obrigações 

Financeiras, cerca  de  63,59%  coube  aos  Recursos  de  Convênios  a 

Executar, isto é, R$ 73,812 milhões. 
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4.4.2.3 Do Ministério Público 
 
 
 

O Relatório da CAE0/2007, às fls. 1992, indica que nesse 

demonstrativo estão incluídos os valores referentes ao Fundo de Proteção 

e Defesa do Consumidor - FEPDC, e ao Fundo Especial do Ministério 

Público- FUNEMP, que foram publicados separadamente no RGF. 

 
 

No referido demonstrativoforam considerados, para a apuração da 

suficiência financeira <i.e  R$ 15( 14 milhões, o saldo âa conta Créditos 

Financeiros  a   Reéeber  (R$   17,720  milhões) ..    nas   disponibilidades 

financeiras, o saldo da conta Recursos de Convênio a Executar do 

exercício de 2007 (R$ 230 mil) e o saldO referente ao exercício de 2006 

(R$ 1,741 milhões), conforme prevê o Decreto 44;437, de 15/1/07. 

 
 

4.4.2.4 Do Poder Executivo 
 
 
 

Segundo o Relatório.da CÀEOÍ2007, às fls. 1993, o demonstrativo 

do Executivo inclui os de.. seus fundos, autarquias, fundações, sendo 

destacados os dados do regime previdenciário. O demonstrativo do 

regime previdenciário çonsqlida as contas do IPSEMG, IPSM, FUNPEMG 

e  FUNFIP.  Ressalta-se  que  nao  foram re!?tcionados os  valores  das 

disponibilidades financeiras e das obrigações financ iras das empresas 

estatais dependentes (Rádio Inconfidência, EPAMIG e EMATER), 

contrariando o art. 50, 111,  da LRF. 

 
 

Ressalta-se ainda que, na composição das disponibilidades, as 

Outras Disponibilidades Financeiras apresentaram um saldo negativo de 

R$  137,361 milhões,  provenientes da  conta  1.1.1.04  - Recursos  de 

Movimentação Unidade de Tesouraria, que são recursos de órgãos e 
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entidades  da  Administração  Pública  Estadual  incluídos  pelo  Decreto 
 

38.865/91 e que, do passivo, não constou, nas outras obrigações 

financeiras, o saldo dos Recursos de Convênio a Executar, cujo saldo 

patrimonial, em dezembro/07, foi de R$ 144,974 milhões. 

 
 

De  acordo  com  o  Relatório da  CAE0/2007,  fls.  1993  e  1994, 

apurou-se um déficit de caixa noPoder Executivo, de R$  2,883 bilhões, 

sendo o regime previdenciário r ,sponsável por R$ 5B4t915 milhões. Foi 

destacado  que,  mesmo  a,ntes das  inscrições  dos  RPNP,  já  estava 

configurada a insuficiência de R$1,298  bilhão e de R$ 512,084 milhões 
' ,, 

no Orçamento Fiscal , e no Regime Previdenciário do Poder Executivo, 

respectivamente. Assim, as:inscrições em RPNP foram efetuadas sem a 

disponibilidade de  recursos, o que contraria o art  6°, § 3°, do Decreto 

37.924/96. 
 
 
 
 

5.  DEMAIS ÂSPECTOS RELEVANTES 
 
 

5.1   As Parcêris  Publico-Privadas (PPPs)   no Estado de 
 

Minas Gerais 
 
 
 

Inicialmente, destaca-se que, o principal objetivo das PPPs é o de 
;:.:: ' .  :< 

atrair investimentos na  área  de  infra.:estrufura; de modo  a  atender  a 

coletividade em suas necessidades primordiais; tais com'b:  saneamento 

básico,  saúde,  segurança,  transporte  coletivo  e  outros.  Desta  forma, 

busca-se trazer para o Poder Público, que não possui todos os recursos 

necessários, a colaboração da iniciativa privada. 

 
 

No decorrer dos anos, os instrumentos disponíveis à colaboração, 

participação, parceria e cooperação entre a Administração Pública e os 

particulares foram  aperfeiçoados e  sofreram  alterações.  N    realidade 
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brasileira, a participação do particular passou a ser inevitável e as 

contratações de PPP passaram a fazer parte dos programas políticos e de 

governos, como  alternativas para a  redução da  capacidade de 

investimento do Estado. 

 
 

No âmbito estadual, a Lei 14.868, de 16/12/03, estabeleceu as 

diretrizes, a metodologia e a estr!Jtura orgânica na Administração Pública 

do   Estado   para   o   desenvolvfrnento  dessa ··    nov&  sistemática   de 

contratação, envolvendo o  etor  público e a iniciativa privada. A referida 

norma dispõe sobre o Programa"Estadual de Parcerias Público-Privadas 
X • . 

e, por meio dela, foram críadas duas estruturas para a gestão e a 

coordenação do programa, quais sejam: o Conselho Gestor de PPP 

(CGP), órgão colegiado presidido pelo Governador, e a Unidade 

Operacional de Coordenação de PPP (Unidade PPP), cujas competências 

estão regulamentadas nos Decretos 43.702 e  44.757, de  16/12/03 e 

17/3/08, respectivamente. 
 

 
 

5.1.1 O Plano Mineiro de PPP 
 
 
 

A Lei 14.868/03 ainda iris,tituiu ·a figura do Plano de PPP, a ser 
. 

elaborado anualmente pelo Poder Executivo, tendo por  finalidade reunir 

todos os projetos de Parcerias Público-Privadas selecionados pelo CGP. 

 
 

Nos termos do art. 3° da Lei 14.868/03, "as ações de governo 

relativas ao Programa de PPP serão estabelecidas no Plano Estadual de 

Parcerias Público-Privadas, a ser elaborado nos termos do art. 7° desta 

Lei". O art. 7° disciplinou o Plano de PPP, quanto ao seu conteúdo e a sua 

aprovação por decreto, após consulta pública. De acordo com o art. 9°, o 

CGP, sem prejuízo do acompanhamento da execução de cada projeto, 
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fará permanentemente  avaliação  geral do Plano  Estadual  de Parcerias 
 

Público-Privadas. 
 

 
 

O Relatório da CAE0/2007, às fls. 1999, apontou que o CGP ainda 

não empreendeu  nenhuma  avaliação sobre o Plano Estadual, devido ao 

pouco tempo de operacionalização  do projeto da Rodovia MG-050 (único 

integrante do Plano até então), ponforme explicações da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômiéo - SE.DE. 

 
 

Constata-se que já fazem parte do Programa PPP mais quatro 

projetos,  quais  sejam:  Complexo  de  Penitenciárias   de  Minas  Gerais, 

Centro Administrativo do Governo Mineiro, Campus BH da Universidade 

Estadual de Minas Gerais - UEMG e Saneamento Básico  nas regiões de 

baixo   IDH  do   Estado.   Sen.dp  assim, ·verifica-se   a   necess19ade  da 

permanente avaliação  geral do Plano de PPP, não se condicionando  tal 

prerrogativa  à efetivação  de  contratos. Ao  contrário,  o· exercício  dessa 

atribuição,  nos  termos   do  preceituado   no  instrumento   legal,  deverá 

acontecer  sem  prejuízo  do  acompanhamento   d·a   execução   de  cada 

projeto. 

 
 

5.1.2 O Programa Mineiro de PPP 
 
 
 

O Programa de PPP está previsto no Plano Plurianual de Ação 

Governamental (PPAG) e é de responsabilidade da SEDE. O Relatório da 

CAE0/2007,  às fls. 1996, demonstrou que foi celebrado entre o Governo 

Mineiro e o Banco lnteramericano de Desenvolvimento- BID, em 2/6/04, 

o Convênio de Cooperação Técnica Não Reembolsável,  com término em 

dezembro/2008,   cujo  prazo  original  foi  prorrogado   através  de  termo 

aditivo. 
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Por meio desse convênio, foram contratadas algumas consultorias 

para os estudos de modelagens dos projetos priorizados e para atividades 

no  âmbito  das   PPPs,  quais  sejam:  KPMG/Structured  Finance  S/A 

(estudos e estruturação de modelo institucional de concessão para a MG- 

050); União de Bancos Brasileiros S.A.- Unibanco (elaboração de modelo 

do Arranjo de Garantias); Fundação Instituto de Pesquisa Econômica - 

FIPE (estruturação de manual de operações para o Programa de PPP); 

Júnia Lott de  Almeida Cunha  ,Júlio Hostílio Federico  Arvelo Durán 

(contratados através de licit_ação na modalidade Convite para serviços de 

consultoria e para análise do grade avanço e desempenho do Programa 

de PPP, respectivamente), conforme Relatório da  CAE0/2007,  às fls. 

1997, 1999 e 2017. 
 

 
 

Com  relação  a  essa  última,  o  Relatório  da  CAE0/2007,   fls. 
 

1999/2004; refacionou algumas conclUsões e recomendações 

apresentadas pela Consultoria, quanto à avaliação intermediária do 

programa de PPP nos itens: âmbito jurídico, capacidade da Un.iâade PPP, 

desenvolvimento de modelos financeiros, contratuais e de licitação para 

Projetos PPP e gestão do conhecimento de PPP. 

 

Com base nas colocações apresentadas, constata...,se que o marco 

regulatório referente às PPPs, no estado .de Minas Gerais, encontra-se 
:: '···' )<  '    , ,..     ,.. '\'  ·,( 

 

adiantado mas não inteiramente c<:msolidado;  Vi$tO que foi concretizado, 

através da realização de procedimento liCitatório e assinatura de contrato, 

apenas o projeto da Rodovia MG-050. 

 
 

Ressalta-se a expertise da equipe da Unidade PPP e que a mesma 

tem obtido êxito em disseminar o processo de mudança de cultura no 

âmbito estadual, inclusive implementando seu portal eletrônico para 

divulgação de qualquer matéria relativa às PPPs. 
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Verifica-se que  o Programa de PPP depende de  variáveis que 

ainda não foram consideradas pela avaliação intermediária de tal 

programa, quais sejam: a contratação na modalidade administrativa, a 

satisfação dos usuários, a cobrança de pedágio na contratação 

patrocinada e a comparação do modelo de PPP com as outras 

contratações até então utilizadas. 

 
 

5.1.3 Arranjo de Garantias , ·, 
 

 

O ponto nodal das PPPs $ exatamente oarranjo dgarantias, as 

quais  têm  o  intuito  de  resguardar os  contratados  de  uma  eventual 
 

inadimplência do, parceiro ·público  e,  conseqüe[ltemente assegurar  a 
 

continuidade da pre,stação dos serviços contratados e o atendimento ao 

usuário. Esse arranjo deve ser estruturado com o objetivo de mitigar o 

risco de inadimplência do Poder Público e atrair os parceiros privados. 

Nessa linha de entendimento, liãà se admite·a utilização dess.as·garantias 

para o pagamento dos parc iros quando não cumprirem com o contrato 

firmado. 

 
 

No  âmbito  e.stadual, idealizou-se,  pa a  cumprir   o  papel  de 
.  ' 

garantidor, o Fundo de Par?erias Público-Privadas- FPP, criado pela Lei 
 

14.869/03 como entidade contábil sem personalidade jurídica. Porém, 

conforme Relatório da CAE0/2007, às fls. 1998, esse mecanismo 

demonstrou-se ineficaz para o atendimento dessa função, devido 

principalmente as suas limitações, entre elas, a impenhorabilidade e 

inalienabilidade dos bens e recursos nele alocados. 
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Carlos Ari Sundfeld18 observa que a Lei 11.079/04 não só afirma a 

licitude dessas garantias (art. 8°), como supera uma insuficiência da 

legislação anterior ao tratar de um sistema bem organizado de garantia 

dos compromissos financeiros de longo prazo do Estado com o 

contratado. 

 
 

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes19 recomenda uma análise eficaz 

do sistema de garantias que o Poder Público pretende implantar, o qual 

deverá  atender  com  equilíbrio  dois  pontos: ser  constituído  de  bens, 

direitos e ações de que apresentem a garantia de liquidez e não subtrair 

bens, direitos e ações afetos à execução de outras atividades públicas. 

Considera ainda que é  pr ciso  preparo para a avaliação de  cenários 

futuros de longo prazo, porque, sem garantiá, a PPP não terá êxito; além 

disso, a inadimplência de algum  órgão público,  o descaso  de  alguns 

gestores e a lentidão do Poder Judiciário enfraqueceram o crédito público 

e o risco do pagamento passou a ser ingrediénte do preço pago pela 

Administração. 

 

Corroborando a imp rtância do arranjo de garantias, traz-se à baila 

a lição dos ilustres Benjamim Zymler, Ministro do Tribunal de Contas da 
' / 

União, e de Guilherme Henrique de La Rocque Almeida, verbis: 
 

 
 

[...] o incremento das garantias oferecidas pela Administração 
Pública éontribui de  forma significativa  para  que  o  agente 
privado aceite receber sua rémuneração somente após a 
disponibilização do objeto da parceria. Essa postergação dos 
pagamentos enseja a diminuição do risco de desperdício dos 
escassos recursos públicos, (...) 

 
 
 

 
18  SUNDFELD, Carlos Ari. O arcabouço normativo das Parcerias Público-Privadas no Brasil. 

Revista do Tribunal de Contas da União, n. 104, Ano 36, abr./jun. 2005, p. 53-61. 
19  FERNANDES, Jorge  Ulisses  Jacoby. PPP  - Parceria   Público-Privada  -  Uma  Visão  de 

Controle.  Disponível em: <http://www.tc.df.gov.br/dga/sedoc/PPP%20Parcerias.doc>. Acesso em: 

21 maio 2008. 

http://www.tc.df.gov.br/dga/sedoc/PPP%20Parcerias.doc
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Essa característica das PPP adquire ainda maior relevo por 
permitir que o Estado promova o oferecimento de serviços 
públicos em geral ainda que não possua, no momento, 
recursos financeiros e operacionais próprios disponíveis e 
suficientes para tal. Assim sendo, essas parcerias são um 
instrumento adequado a  uma  época  de  contingenciamento 
orçamentário, como a atual. 20

 

 
 

O Governo Mineiro firmou com o Unibanco, através do convênio 

com o 810, uma consultoria com o objetivo de estruturar o arranjo de 

garantias.   Frente às colocações:apresentadas pelo· Exmo. Conselheiro 

Relator quanto ao apresentado pelo Unibanco e consignado no Relatório 

da CAE0/2007,  às  fls. 2004/2006, considera-se inad.iável a busca  de 

solução para o modelo de arranjo de garantias em Minas Gerais, tendo 

em vista o andamento dos outros projetos estruturadores, entre eles: o 

Complexo de Penitenciárias, o Centro Administrativo e o Campus da 

UEMG. 

 
 

Uma vez que o Poder Executivo descartou a constituição de uma 

empresa estatal para esse fim e considerando a observação da Unidade 

PPP de que o modelo de .garantias deverá ser estruturado de contrato 

para contrato, verifica-se a necessidade do efetivo emRénho de todas as 

esferas governamentais, no intuito de implementar o modelo garantidor do 

Programa de PPP de Minas Gerais. 

 
):. 

5.1.4 Procedimento de Manifestação "de lnterésse - PMI 
 

 
 

Com a finalidade de orientar e atrair a participação de particulares 

na estruturação de projetos de PPP (patrocinada ou administrativa), 

projetos de concessão comum e permissão, foi instituído o Procedimento 

 

 
 
 
 

20  ZYMLER, Benjamin, ALMEIDA, Guilherme Henrique de La Rocque; O Controle  Externo 

das Concessões de Serviços Públicos e das Parcerias Público-Privadas, Editora Fórum, 2005, 

p. 269-270.                                                                                                                   ' 
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de Manifestação de Interesse-  PMI, através do Decreto Estadual 44.565, 

de 3/7/07. 

 
 

O  PMI  é  um  instrumento  colocado  à  disposição  dos  órgãos 

públicos que tenham interesse em obter informações adicionais para a 

consolidação de idéias em torno de projetos que desejam implantar. Tem 

o objetivo de ajustar os interesses públicos aos inte esses  privados e 

espera-se, com essa nova ferramenta, a redução de cQstos, ao longo do 

tempo, na elaboração final dos documentos necessários às licitações e/ou 

contratações. Não  é  exclusivo para  as  PPPs  nem  é  uma  etapa  de 

licitação ou contratação do poder  público. É  ins rumento auxiliar com 

informações necessárias que podem, a critério do órgão inteJessado, ser 

utilizadas na confecção dos editais e contratos referentes aos projetos de 

PPP,  concessões  e  permissões,  sem  qualquer  vinculação  ou 

remuneração aos setoreSJ)rivados pelas informações prestadas. 

 
 

Outro  ponto  relevante  é  a  possibiljdade  do  PMI  sr   utilizado 

subsidiariamente no curso" de uma consulta pública, ern complemento e 

orientação aos que dessa estejam participando, uma vez que a partição 

efetiva é a mais recomendada. · 

 
 

5.1.5  O Projeto da Rodoviél:MG.-.05Q·: 
 
 
 

O projeto da rodovia MG-050 será executado sob··a modalidade de 

concessão patrocinada. Foram considerados os estudos técnicos do 

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG, 

responsável pela licitação e contratação do parceiro privado, bem como 

pelos subsídios efetuados sobre as tarifas praticadas na rodovia, e a 

modelagem elaborada pela KPMG - consultoria contratada para este fim - 



TRIBUNAL DE CONTAS  DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

Parecer da Auditoria - Contas do Governador- 2007 141 

 

 

 
ensejando contraprestação    pecuniária    do    Poder    Público,    em 

complemento à tarifa cobrada dos usuários. 

 
 

O contrato foi celebrado em 21/5/07, tendo como parceiro público a 

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas- SETOP, por força 

da Lei Delegada 128, de 25/1/07, em substituição ao DER/MG, e, como 

parceiro privado,  a  Concessionária da. Rodovia  MG-050.  O  prazo  de 

duração do contrato está previsto·para .25 anos e os ín'(esti entos para a 

execução do empreendimeflto; considerados a cobrança·do pedágio e a 

contraprestação pecuniária, durante todo. o prazo da concessão, foram 
/• 

estimados em R$ 7,89 milh6es anuais. O pedágio somente· começará a 

ser cobrado após o 13° mês da ce.lebração do contrato (aproximadamente 

em junho de 2008), desde que cumpridos os.requisitos contratuais. 

 
 

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de. Minas Gerais - 

CODEMIG figura  como  gar ntidora  da parceria  e  é  responsável pelo 

pagamento  da  contraprestação . pecuniária,  o  qual,  ém  princípio,  é 

atribuição da SETOP. 

 
 

Conforme  Relatório  da  CAE0/2007,  às  fls.  2007,  outro 

interveniente do  contrato  é  o DER/MG  que,  entre  várias  atribuições,· 

realizará vistorias após a conclusão de serviços relativos;'às intervenções 
X ·");:  ,_  ) ) c                       .< ••   j(     .'  ; 

necessárias e obras de melhoria·e, também, ·à ampliação de capacidade 

para entrada em operação dê trechos da rodovia. Essas vistorias serão 

efetuadas em conjunto com a Concessionária da Rodovia MG-050 e a 

empresa  Engenheiros  Consultores  -  CONSOL,  contratada  para 

supervisão geral e monitoramento dos indicadores operacionais, 

ambientais, sociais, financeiros e avaliação de projetos de exploração. As 

vistorias  foram  iniciadas  em  22/10/07,  conforme  se  depreende  do 

Relatório da CAE0/2007, fls. 2015, Tabela 242. 
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Conforme informações da SEDE, consignadas no Relatório da 

CAE0/2007 (fls. 2009/2014- Tabelas 240 e 241), as obras e intervenções 

na rodovia iniciaram-se efetivamente em junho/2007 e os investimentos 

realizados até dezembro/2007 totalizaram R$ 28,274 milhões. 

 
 

Observa-se que, na prática, a operacionalização desse projeto de 

PPP   materializou-se no segundo semestre de 2007, sendo que as 

consultorias realizadas iniciaram -seus trabalhos nó' último trimestre de 

2007. 
 
 

De acordo cot;n a cláusula 34 (trinta e quatro) do contrato relativo à 

concessão patrocinada para a exploração da Rodovia· MG-050, estava 

prevista a contratação pela SETOP de uma empresa para atuar como 
/·._.. 

verificador independente   para    a  ' aferição ·•·  ·do , desempenho    da 

concessionária. Diante  qisso; o  Relatório da  CAE0/2007, 'fls. 2015; 

informou que foicelebrado contrato, em 11/1'0/07, .com a'empresa Stracta 

Engenharia Ltda.,  para  avaliar  o  desempenho  da  concessionária  da 

rodovia MG-050, quanto ao "Quadro de Indicadores de Desempenho" e 
 

quanto ao "Mecanismo de Aferição e  Pagamento da  Contraprestação 
 

Pecuniária", previstos no item 35.3 do contrato de. concessão patródnada. 
 

 
 

Após pesquisas realizadas nos sites eletrônicos governamentais e 

jornais veiculados no Estado, verifica-se que, até o final de 2007, havia 

sido concluída a implantação de trechos de terceira faixa na região de 

Divinópolis. A seu turno, continuavam em execução os reparos na pista, 

sinalização vertical e horizontal, recuperações de erosões e tratamento de 

canteiros e faixa de domínio, entre outros serviços, tais como: sinalização 

ostensiva em 31 (trinta e um) quilômetros de segmentos com curvas e 

rampas acentuadas; roçada mecânica e manual; remoção de 700 

(setecentas)  toneladas   de   entulho;   implantação  de   proteção   nos 

encontros de 35 (trinta e cinco) pontes e viadutos. 
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Com relação à realização de despesas do programa estruturador 

de PPP, a execução orçamentária demonstrou, no exercício de 2007, 

gastos  realizados   no  valor  de   R$  8.219.771,77,  com   ênfase  na 

cooperação entre os envolvidos no processo, no aprimoramento do portal 

eletrônico da Unidade PPP e na estruturação do Manual de Operação 

para o Programa de PPP, conforrpe Relatório da CAE0/2007, ás fls. 2016 

a 2018. 

 
 

Em vista dessas informações e considerando o cl,lrto período de 
X 

realização desses trabalhos, verifica-se que se impõe a necessidade do 

acompanhamento concomi ante· dos· órgãos  executors   e. respectivos 

órgãos de controle, com vistas ao resguar<do do .interesse público e à 

transparência dos gastos pyblicos. 
\ 

 
 

5.1.6 Os  Demais  Projetos Prioritários de  PPP  de  Minas 
 

Gerais 
 
 
 

Na carteira de projetos prioritários propostos pelo Governo Mineiro, 

verifica-se a previsão de estruturação de novos projetos do Programa de 

PPP. Alguns ainda se encontram em fase de estudos preliminares e 

análises iniciais de modelagens técnicas e financeiras e, conforme 

apresentado  no  Relatório  da  CAE0/2007,  fls.  2021,  foi  adiada  a 

realização do Projeto de Saneamento Básico em regiões de baixo IDH, 

devido ao pouco interesse dos parceiros privados em projetos com 

previsão de geração mínima de receitas do empreendimento. 

 
 

Entretanto, a finalidade das futuras novas contratações não se 

resume ao atendimento puro e simples de programas governamentais, 

mas  principalmente  ao  atendimento de  um  fim  específico  que  é  a 
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satisfação do interesse público. Sendo assim, corrobora-se a opinião da 

consultoria de avaliação intermediária do programa de PPP, conforme 

Relatório da CAE0/2007,  fls. 2003 e 2004, relativa à possibilidade de se 

mesclar projetos de grande complexidade por outros mais simples, com o 

fim de se alcançar maiores resultados sociais, além de maior número de 

cidadãos a serem beneficiados, promovendo a universalização dos 

serviços públicos. 

 
 

Através de consultas realizadas nos sites governamentais, em 

especial no Portal Eletrônico da Unidade PPP, têm-se as informações 

oficiais do Governo Mineiro quanto ao andamento dessas PPPs. 

 
 

5.1.6.1 O  Projeto   do  Complexo   Peniténciário   de  Minas 
 

Gerais 
 
 
 

O Complexo Penitenciário, com a previsão para três mil vagas, 

será construído em Ribeirão das Neves, em terreno da CODEMIG, e 

operacionalizado pelo parceiro privado na modalidade de concessão 

administrativa, através de concorrência internacional. Cada unidade do 

complexo terá entre 200 (duzentas) e 600 (seiscentas) vagas. O Poder 

Público continuará responsável pelas regras disciplinares, pela segurança 

externa dos prédios e muralhas, além do transporte de sentenciados e do 

acompanhamento da gestão do complexo. 

 
 

As minutas do edital do contrato e respectivos anexos foram 

disponibilizados à consulta pública, a partir de 17/1/08, com prazo de 

sessenta e quatro dias, com o intuito de receber contribuições para seu 

aperfeiçoamento. Após, seria disponibilizado o prazo de trinta dias para a 

consolidação das sugestões apresentadas e posterior licitação. 
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Podem ser consideradas como inovações dessa PPP, previstas 

nos Anexos X e XI do Edital, o sistema de mensuração de desempenho e 

disponibilidade, que consiste em se medir o grau de atendimento na 

gestão do complexo e a forma de remuneração ao parceiro privado. 

 
 

Essa remuneração dar-se-á de acordo com os índices de 

desempenho estipulados, graduados conforme os resultados 

apresentados e com previsão de que, se a pontuaçãofqr n gativa, haverá 

a redução do pagamento.·Há ainda um prêmio. por excelência, no valor 

máximo de 1,5% da soma dos pagamentos mensais, com. o objetivo de 

estimular bons resultaçlos e a qualidade da gestão. 

 
 

O valor estimado do contrato é·de R$ 1.955;885.715  (um bHhão e 

novecentos e cinqüenta e cinco milhões e oitocentos e oitenta e cinco mil 

e setecentos e quinze reais), data base de 41/12/07, ao longo db período 

da concessão. 

 

Os indicadores de d semP; nho propiciarão avaliar os serviços de 

responsabilidades. da concess!onária, previstos no  Anexo IX do  Editar 

(Caderno de Encargos), quais seJam: atividades assistenciais, de forma a 
 

 
" } ' 

buscar a ressoci.a.
lizaçã.  o do sentenciado Ourídica, educacional, 

profissionalizante,   cultural ·  e   recre tiva);    assistência   ao   trabalho 
 

(observada a legislação de execução penal e correlata, sob. a fiscalização 

do parceiro público); assistência à saúde (atendimento médico adequado 

e tempestivo); assistência social visando  à  reintegração social; 

assistência religiosa; assistência material (alimentação e materiais para 

uso dos sentenciados,  local de trabalho e materiais adequados para uso 

do parceiro público); serviços e atividades de apoio às atividades de 

gestão e operação técnico-administrativa do complexo e infra-estrutura 

(investimentos e manutenção constantes nos bens móveis e imóveis do 

complexo). 
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O Anexo XII do edital trata das diretrizes ambientais, relacionando 

os  requisitos  a  serem  seguidos  quanto  à  elaboração  de  Estudo  de 

Impacto Ambiental, em cumprimento ao item VIl do art. 1O da Lei 11.079, 

de 30/12/04.  Com esse documento, não se pretende esgotar todas as 

questões relativas aos impactos ambientais. Os responsáveis pela 

elaboração dos estudos deverão garantir o atendimento à legislação 

específica para o bioma cerrado, além do cumprimento às legislações 

federal, estadual e, se houver, municipal, tanto para o licenciamento, 

quanto para as demais autorizações ambientais necessárias para a 

operação do complexo penitenciário. 

 
 

Quanto às garantias de adimptémento do contrato pelo parceiro 

público, observa se o disf?o to na cláusula 28 (vinte e oito) da minuta do 

contrato, disponível no Anéxo VIII do edital, verbis: 

 
 

28.1. O PODER CONCEDENTE assegurará na forma do art. 
8°, da Lei Federal n° 11.079/04e do art. 16° da Lei Estadual 
n° 14.e68/03,· a  continuidade do  fluxo :de  pagamentos das 
parcelas remuneratórias devidas à  CONCESSrONÁRIA, por 

.   meio da estruturação de arr njo. de g rantias  no âmbito ;da 
'vigênCia da GONCESSÃOADMINISTRÂTIVA. . 

 
 

Está prevista ainda a constituição de um Conselho Consultivo que 

será composto por integrantes da Secretaria de Defesa Social - SEDS, do 

Conselho de Criminologia e Política Criminal, do Conselho de Política 

Penitenciária, do Conselho Estadual de Direitos Humanos e um 

representante da concessionária, para monitorar os indicadores criados 

para medir e avaliar a qualidade da gestão. 

 
 

De acordo com a modelagem do sistema prisional, espera-se a 

obtenção das  seguintes vantagens: redução de  custos,  qualidade  de 
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o 

 

serviço  e  de  gestão,  ampliação  do  sistema  prisional  e  adoção  de 

tecnologias mais modernas. 

 
 

Verifica-se que esta PPP procurou inovar e atender a todas as 

variáveis possíveis. Não há dúvidas de que se trata de um modelo 

arrojado, inédito no país, que, em síntese, busca reintegrar os detentos 

para um convívio com a sociedade e reduzir o número de reincidências 

criminais. 

 
 

5.1.6.2  Projeto elo Campus BH da UEMG 
,_« .   X. • 

 

 
 

A implementação do,Campus da UEMG também está prevista no 

PMDI, no PPAG e nas prioridades do Prógrama déLPPPs. O projeto prevê 

a centralização 'das  faculdades da UEMG (construção, manutenção e 

operação do campus) com o objetivo de reuuzir custos e racionalizar o 

uso da infra-estrutura e a gestão àâministràthra. 

 
 

A Unidade Setorial PPPIUÉMG, sub rdinada à Reitoria da UEMG e, 

sob a coordenação e sup,ervi ão técnica ,oa Unidade PPP, é  a  área 

competente para elaborar e coordenar estudoe  projetos, dentro dos 

conceitos e da metodologia da PPP, visando à modelagem de proposta 

para  a  implantação, gestão patrimonial e  operacional do  Campus da 

UEMG em Belo Horizonte. 

 
 

De acordo com as informações do Relatório da CAE0/2007,  fls. 
 

2001, foi aprovada a utilização da ferramenta do PMI (Procedimento de 

Manifestação de  Interesses) na modelagem dessa parceria para 

identificar os parceiros privados interessados nesse investimento e para 

sugestões acerca do projeto arquitetônico, do mecanismo de pagamento, 

do  quadro  de  indicadores  de  desempenho  (QID),  da  estrutura  de 

:/!
\

?/147 
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garantias e da repartição objetiva de riscos entre o setor público e o 

parceiro privado. Através das informações que serão coletadas nesse 

processo, a UEMG terá maiores subsídios para realizar os estudos de 

modelagem do projeto. 

 
 

Assim como na PPP das Penitenciárias, trata-se de um projeto 

pioneiro, por prever, num mesmo contrato, a construção e manutenção 

das instalações e a provisão e g stão dos serviÇOs<de  poio. Observa-se 

que uma das diferenças é. que, nessa concepção de PPP, será possível 

ao  parceiro  privado  expló ar  atividades não  educacionais  no  espaço 

destinado à implantação do campus. Este projeto de PPP ainda se 

encontra em fase inicial de levantamento de dados para a elaboração das 

modelagens técnicas e fina'nceiras. 

 
 

5.1.6.3 O  Projeto ..    do ·Centro Adm"inistrativo  do  Governo 
 

Mineiro 
 
 
 

O Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais reunirá, em um 

mesmo espaço físico, o Palácido Governo, todas.. as secretarias de 

Estado e seus órgãos vinculados, um prédio d,serviços, um centro de 

convivência  com   lojas  e  restaurantes,  além  de   um  auditório  com 

capacidade para 540 (quintiêntas e quarenta) ,;pessoa. Seus objetivos 

consistem em aumentar a eficiência nà prestação de serviços públicos, 

reduzir despesas e promover o desenvolvimento da· região norte de Belo 

Horizonte, com a melhoria de infra-estrutura, qualidade de vida e oferta de 

empregos. 

 
 

As obras serão realizadas pela CODEMIG e a licitação para a 

construção do Centro Administrativo foi por empreitada, com preço global 

fixo  e  irreajustável  (Tum-Key).   Além  dos  serviços  de  eng 



TRIBUNAL DE CONTAS  DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Gabinete do Auditor Licur;go Mourão 

149 Parecer da Auditoria- Contas do Governador- 2007 

 

 

 
licitação incluiu também o fornecimento, montagem e instalação de 

equipamentos e sistemas  necessários  ao empreendimento. O projeto foi 

dividido em três lotes, cada um sob a responsabilidade  de um consórcio 

diferente, assim discriminados: 
 

 
 

 

LOTE 
 

CONSÓRCIO 
 

VALOR   (R$) I 
 

Prazo(*) 

 

SERVIÇOS 

 

1 
 

Camargo Corrêa, 

Mendes Júnior, 

Santa Bárbara. 

 

187.574.250,45. 

27 meses. 
 

 
·'· 

 
Construção   da   sede   do 

Governo, praça cívica, auditório, 

obras de infra-estrutura. 

 

2 
 

Norberto Odebrecht, 

OAS, 

Queiroz Galvão. 

 

367.655.732,05. 

26 meses. 

 

Construção   de  um  prédio  das 

secretarias. 

 

3 
 

Andrade Gutierrez, 

Via Engenharia, 

Barbosa Mello 

 

. 393.454.830,28. 
 

25 meses. 

 

Con$trução de outro prédio  das 
 

.secretarias  e  o  centro  de 
 

:convivência. 

  

TOTAL. 

 

948.684.812,78 
.. 

 

(*) Prazos contados a part1r da data de assmatura dos contratos. 
 
 

Quanto à preservação  ambiental da região, ô Governo. Mineiro 

instituiu o Plano de GovernanÇa Ambiental e Urbqnística  da Regiãq 

Metropolitana de Belo Horizonte, através do Decreto 44.500, de 3/4/07. O 

objetivo   é   promover   o   desenvolvimento   .sustentável   da   região,   a 

preservação de seus ativos ambientais e o adequado controle do uso e da 
 

ocupação do solo metropolitano, integrando o planejamento e a execução 

de ações,  programas  e projetos,  públicos  e privados.  Prevê  também  a 

criação dos parques Serra Verde (nos termos do licenciamento ambiental 

do Centro Administrativo do Estado), Parque do Sumidouro e o apoio à 

implantação do Parque Linear do Ribeirão do Onça, entre outros estudos 

previstos no § 1° do art. 3° daquele Decreto. 
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O Governador também assinou decreto, em 3/4/07, que autoriza a 

celebração de convênio entre a SEPLAG e a CODEMIG para realização 

de estudos sobre o uso mais adequado dos imóveis de propriedade do 

Estado que serão desocupados com a transferência dos órgãos para o 

Centro Administrativo. Foram promulgados outros decretos em 8/11/06, 

15/12/06, 3/4/07 e 16/7/07, que autorizam a CODEMIG a fazer 

desapropriações de áreas do entorno do Gentro Administrativo destinadas 

a empreendimentos complement rés; 

 
 

Através do Decreto 44.473, de 28/2/07, foi constituído o Conselho 

Gestor do Centro Administrativo, com funções de natureza· deliberativc:e 

consultiva relacionadas ao  rojeto Estruturador de irnplantaçãodo Centro 

Administrativo e respectivas competências definidas no art. 5°. Ainda por 

deliberação, o Governo autorizou o Conselho Gestor de PPPs a elaborar 

estudos para ide'ntificar quais os tipos de investimentos privados poderão 

ser implantados no entorno do Centro Administrativo. 

 
 

Em 29/2/08, a Unidade PPP informou que, até j 0/3/08, receberia. 
<''' 

manifestação de interessados .en;Lparticipar do. processo de. seleção éfé 
,  . · ,,. "    r <',-X       '  ' •' ' ' 

consultoria técnica especializadadestinada à  estruturação de um 'plàno 

diretor para a exploração de atividades econômicàs no entorno do Centro 

Administrativo. 

 
 

Essa lista será enviada para avaliação do BID, considerando-se as 

normas da Cooperação Técnica Não Reembolsável, formalizada com o 

Estado de Minas Gerais em 2/6/04, referências a esse instrumento foram 

feitas no Relatório da CAE0/2007, fls. 1996 e 1997. 

 
 

O Aviso para Identificação de Interessados (disponível no site da 

CODEMIG) esclarece que a lista de interessados não se destina a 

disciplinar a execução das obras do Centro Administrativo, nem fi orientar 
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a contratação dos estudos para a estruturação do modelo de gestão. O 

objetivo é apresentar diretrizes para consolidação de um plano diretor 

com a finalidade do  aproveitamento das áreas do  entorno do Centro 

Administrativo, por meio da implantação de empreendimentos destinados 

à população interna e circunvizinha ao Centro, ofertados pela iniciativa 

privada, tais como: hotéis, apart hotéis, shopping centers, centros de 

convenção, prédios de escritório. 

 

Verifica-se que a transferência da sede do Governo do Estado para 

o Centro Administrativo permitiro desenvolvimento da região Norte da 
"'  " 

capital. Ainda não é possível vislumbrar com certeza os efeitos, negativos 

e/ou positivos, que esta oba proporcionará à economia do município de 

BH, inclusive com as prováveis oportun.idades de nqvos empregos.. 

 
 

Constata-se que, nesse projeto de PPP, a realização dás obras 

está adiantada, mas a parceria privada,proprtamente dita ainda se 

encontra em um estágio inicial de levantamento de dados para um estudo 

de possibilidades do empreendimento públíco que será.contratado. 

 
 

5.1.7 Tratamentq·Contábil.dos Contratos de PPPe.a LRF 
 
 
 

O  art.  25  da  Lei  Federal de..PPP · determina,. como  atribuição 

específica da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a elaboração de 

normas gerais relativas à consolidação das contas públicas,  aplicáveis 

aos contratos de PPP. 

 
 

Em  decorrência  dessa  determinação, a  STN  editou  a  Portaria 
 

614/06, tendo por objetivo assegurar a homogeneidade do tratamento 

contábil, necessária à consolidação das contas do setor público, e aplica 

se aos órgãos da Administração Pública Direta, aos fundos especiais, às 
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autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades 

de economia mista e às demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 
 

No âmbito normativo, as demonstrações contábeis dos parceiros 

públicos deverão refletir adequadamente a natureza dos direitos e 

obrigações desses entes em decorrência das PPPs, com vistas à 

transparência na evidenciação. da >relação econômica eQtre o ente público 

e  as Sociedades de  Propósitos Específicos, constituíd?ts para 

operacionalizar as parcerias. 

 
 

Tendo  em  vista  o, compartilhamento de  riscos· envolvidos  nos 

projetos  de  PPP,  a  teor  do  disciplinado,na   m ncionada   Portaria,  a 

contabilidade deverá refletir claramente essa estrutura de transferência de 

riscos na relação contratual mantida entre () ente  público e o parceiro 

privado,  sejam   eles   riscos   de   demanda, : d.e    construção   Ç>U       de 

disponibilidade. Neste sentido, têm-se os seguintes artigos, verbis: 

 
 

Art. 7 Os ente.s públicos deverão provisionar  e constar ern 
seus balanço.  na forma deste ·artigo, os valores dqs, riscos 
assumidos  em   decorrência  de   garantias   concedidas   ao 
parceiro privado ou em seu'benefício. 

 
Art. 11 As garantias de pagamento concedidas por fundos ou 
empresas garantidoras.'.r;onforme disposto nos incisos 11   e V 
do art. 8°, da Lei 11.079, de 2004, poderão sr registradas 
como conta redutora das obrigáçôes pecuniárias contraídas 
pelo parceiro publico em contràtos de· PPP, até o limite do 
patrimônio líquido da empresa ou fundo garantidor e desde 
que os ativos estejam segregados contabilmente e avaliados 
pelo valor de mercado. 
§ 1o  A constituição de fundo garantidor de PPP por parte da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios será registrada 
como  investimento, observados  os  mesmos  procedimentos 
estabelecidos para o registro de participações societárias. 
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O art. 12, considerando o determinado na Lei 11.079/04, relativo ao 

limite para contratação de PPP em função da receita corrente líquida, 

determina, verbis: 

 
Art. 12  As Coordenações Gerais de Contabilidade- CCONT, 
de Análise de Projetos de Investimento Público- COAPI, e de 
Operações de Crédito de Estados e Municípios- COPEM, no 
âmbito de suas atribuições, adotarão os procedimentos 
necessários para a apuração dos fluxos e compromissos 
mencionados nos arts. 22 e 28 da lei 11.079/04. 

 
 

A  Portaria  614/06  se  faz. acompanhar  de  nota  explicativa  e  de 

exemplos  ilustrativos  com  o  intuito  de  esclarecer  a  forma  de  registro 

contábil  das  situações   menos  complexas  dos . contratos   de  parceria 

público-privadas. 

 
 

Tendo  em  vista  a  obrigatoriedade  do  atendimento  à  Lei 

Complementar 101, de 4/5/00, deverão ser observados  os diversos 

dispositivos da Lei .das PPPs que fazem referência à LRF, entre eles: as 

despesas  oriundas  desses ·contratos  não ..  devem   ultrapassar  o  limite 

orçamentário previsto para:odeterminado exercício; devem ser observados 

os limites e condiçqes  decorrentes  dos  artigos 29 e 30, que tratam  da 

dívida pública e de seus limites ê das operações  de crédito;  não devem 

ser afetadas as metas de resultados fiscais previstas no.§ 1° do art. 49; o 

determinado nos artigos 15, 16 e.17, que.tratam da geração de despesas 
X  - 

e de despesas continuadas. 
 

 
 

Diante do exposto, impende registrar que nas prestações de contas 

individualizadas  dos  órgãos  da Administração  Pública  - que  porventura 

irão se relacionar  com parceiros privados - deverá ser observado o aqui 

exposto, além dos demais dispositivos legais. 
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5.1.8 O Controle das Parcerias Público-Privadas 
 
 
 

Verifica-se a preocupação na mudança do critério de fiscalização e 

controle. Não basta prestar o serviço, mas prestá-lo com qualidade, 

tempestivamente e nas condições estipuladas no contrato. Há de se 

observar que o atendimento às cláusulas contratuais é obrigação tanto da 

Administração  Pública  quanto  do, parceiro  privado.  Hodiernamente, o 

pagamento vinculado ao desempenho é novidade e por isso,os  critérios 

de avaliação são tão importantes: Na esteira ·d ssa colocação considera 

se a experiência de alguns çloutrir)adores a respejto da rnaté.ria. 

 
 

Jorge Ulisses Jacaby   Fernandes,21 acredita que os órgãos do 

controle deverão estar atentos ao novo instituto dó ordenamento jurídico 

brasileiro, pois são grandes as expectativas ení relação ao control.e. 

 
 

O doutrinador apresenta duas regras fundamentais. na aplicação 

dos recursos públicos: a solvência do erário e a aplicação impessoal das 

verbas públicas.  Corolário. da  primeira  é  a  vedação  à  realização  de 

pagamentos antecipados, ppr exêmplo?
2  

Corolário da segunda é o dever 

de pagar os contratos no prazo de éinco dias úteis23  ou trinta dias,24 

caracterizando  crime  25    e  ato  de  improbidade46    pagar ..   fatura  com 

preterição da ordem impessoât a.cronológjca do venciménto. Também é 

conseqüência do segundo princípio o instituto''dos precatórios 
 
 
 
 
 
 
 

21 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. PPP- Parceria Público-Privada- Uma Visão de Controle. 

Disponível em: <http://www.tc.df.gov.br/dga/sedoc/PPP%20Parcerias.doc>. Acesso em: 15 maio 

2008. 
22 

Artigos 60 e 62, da Lei 4.320/64. 
23 

Art. 5°, § 3°, da Lei  8.666/93. 
24 

Art. 40, XIV, alínea "a", da Lei  8.666/93. 
25 

Art. 92, in fine, da Lei  8.666/93. 
26 

Art. 11, 11, da Lei 8.429/92. 

http://www.tc.df.gov.br/dga/sedoc/PPP%20Parcerias.doc
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No controle sobre as licitações de PPP, o mestre salienta que 

devem ser  verificados vários  itens previstos  na  Lei  11.079/04, quais 

sejam: o estudo prévio (fundamento, conveniência técnica, oportunidade, 

declaração do ordenador de despesas sobre a compatibilidade com a 

LDO  e  LOA,  previsão  no  PPA,  atendimento à   LRF,  dentre  outros); 

controle sobre os contratos de PPP (prazo de vigência, repartição de 

riscos, formas de remuneração, compatibilidade com o edital, dentre 

outros);e eficiência dos serviços, expli itamente con 'agtada no art. 4°, I, 

da Lei 11.079/04. 

 
 

Por fim, o autor, em seu artigo, alerta que do mesmo modo que os 

operadores do Direito - que delinearam o novo instrumento - têm a 

expectativa de que os órgãos de controle compreendam o sistema PPP e 

não se oponham a seus horizontes, a sociedade civil está aprendendo a 

inserir  em  suas  avaliaçõ s.  quando  frustradas  as  expectativas  de 

austeridade e  eficiência  em  relação  ao  poder  público,  o  papel  dos 
 

controles. O cidadão não se satisfaz somE;!nte com o emprego dos 

recursos pela legalidade; f)a atualidade, atender a lei não é suficiente, 

antes é requisito das ações. O novo desafio dos órgãos de ,controle, no 

momento, parece ser cobrar a atuação dessas funções por parte .. dos 

órgãos nomeadamente constituídos para  os  fins  indicados,  a  maioria 

inclusive sob a forma de agência,,, 
,)):: 

 

 
 

Para o professor titular da Faculdade de·Direito da·Universidade 

Federal  de  Minas  Gerais,  Pedro  Paulo  de  Almeida  Dutra27 
,   já  nas 

diretrizes que devem ser observadas para a contratação de parceria 

público-privada, a  nova  lei  deixou  claro  seu  propósito  de  exercer  o 

 
 
 

27  DUTRA, Pedro  Paulo  de  Almeida. O  controle  das  Parcerias  Público-Privadas. Artigo 

publicado  na  Revista  do  TCMG,  3.  ed.,  2005,  ano  XXIII.  Disponível  em: 

Ó:.://200.198.41.151 :8081/iribunal contas/2005/03/-sumario?nexF23>.  A  : maio 
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controle, exigindo eficiência, responsabilidade fiscal na celebração e 

execução dos contratos e a obrigatoriedade da transparência dos 

procedimentos e das decisões tomadas pelos gestores públicos. A PPP 

está adstrita ao sistema de controle público (interno ou externo) e social e 

as  atividades desenvolvidas  pelo  parceiro  privado  deverão  ser 

fiscalizadas pelo Poder Público. 

 

 

Quanto ao controle das flP'I?s por parte do Gqverno do Estado, 

verifica-se que as ações se concentraram na execução do convênio de 
 

cooperação técnica não-reembolsável, firmado com o  810 para a 

implementação do programa de PPP em Minas Gerais, bem como nas 

contratações das. consultorias relativas ao próprio projeto de concessão 

patrocinada da rodovia MG 050. 

 
 

Nesse sentido, o Relatório da CAE0/2007, às fls. 2022, ressaltou a 

necessidade do acompanhamento, por pt;lrte de.stCorte deCantas,  dos 

trabalhos relativos à definição do modelo garantidor. Da mesma forma, 

sugeriu  que  o  Governo· acompanhasse  a  atuação  da  garantidora 

CODEMIG na concessão da rodovia MG-050. 

 
 

Sugeriu ainda que foss.em  fisé:aUzadas as .aç.ões referentes aos· 

contratos com a empresa CONS,OL - _EQg,enhéi o.s CO,n ultores .e com a 

empresa STRACTA Engenharia ltda.,  referentes aos resultados das 

vistorias realizadas  após  as  obras e  intervenÇões na  MG-050  e  aos 

trabalhos realizados pelo  verificador independente do desempenho da 

Concessionária da Rodovia MG-050, respectivamente. Com relação a 

esse último, conforme previsto em contrato, a AUGE poderá verificar a 

exatidão do processo de aferição e o integral atendimento das obrigações 

do verificador independente. Neste sentido, o Relatório da CAE0/2007, às 

fls. 2022, sugeriu que a AUGE informasse sobre as atividades 

programadas ou desenvolvidas com essa finalidade. 
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5.1.9 Perspectivas de Novas Parcerias a Serem Firmadas 
 
 
 

O novo modelo de desenvolvimento implantado no Estado, através 

do  choque  de  gestão,  exige  a  participação  e  inserção  de  vários 

segmentos organizados da sociedade que  foram surgindo 

espontaneamente, sendo  os  mais  comuns: associações  comunitárias, 

organizações não  governamentaiS:,organizações  soCiais, fllndações  e 

instituições filantrópicas. Ao Estado não cabe mais o papel de   Estado 

Empresário que possuía a funçãp hegernônica pe estabelecer todas as 

regras de desenvolvimento. 

 
 

Nesse panorama, o Governo de Minas implantou seu Programa 

Estruturador de Parcerias Público..:Privadas que, além dos projetos 

prioritários. da  Rodovia, 'MG-050,  Complexo  Penitenciário,  Centro 

Administrativo e ·campus  da lJEMG, inclui outros projetos em fase de 

estudos preliminares, levantamento de dados e/ou incluídos no PMI 

mineiro. 

 
 

Diante disso, através de .consultas nos  sites  governamentais e 

leituras  na  imprensa  escrita, ·relacionam-se  alguns  desses  estudos 

mineiros para incrementar sua carteira de..E>PPs... 

 
 

Existe proposta de criação de PPP para viabilizar a expansão do 

Metrô de Belo Horizonte. Seu objetivo é ampliar a capacidade de 

transporte de 150 mil para 800 mil passageiros por dia. O projeto em 

estudo inclui a construção de trechos subterrâneos (Savassi até o começo 

da Avenida Antônio Carlos, o ramal Calafate-Barreiro, multiplicação da 

capacidade  de  transporte  da   linha  existente).  É   prevista  ainda  a 
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da 

 

construção de um novo ramal, a partir da Estação Vilarinho  até o futuro 
 

Centro Administrativo do Estado. 
 
 
 

No setor de telefonia, ressalta-se o modelo de PPP baseado numa 

parceria entre o Estado e as operadoras de telefonia móvel, no programa 

Minas Comunica, que levará sinal de telefonia celular a 100% das cidades 

mineiras.  No mesmo,  as  duas  Rartes compartilharão  investimentos  em 

412 (quatrocentas  e doze) Cidád  s"de baixa densidade  e pouco  atrativo 

econômico, beneficiando Uf11a população de 2,5 milhões de pessoas.  Pela 

PPP, o Governo do Estado incentiva aimplantação dos serviços por meio 
,._. /- .... ' ' 

de linha de financiamento criàda para dar suporte financeirO ào, programa. 

Os empréstimos serão pagos pelas empresas através da emissão d:e 

debêntures não conversíveis  das operadoras, corrigidas  pelo IPCA, mais 

juros anuais de 0,5%, com wazo de 14 ános. 

 
 

No que se-refere ao programa de concessões rodoviárias de Minas 

Gerais, foram disponibilizadas, através da SETOP, as diretrizes para a 

participação  de interessadqs  do PMI·SETbP 001108. com o objetivo  de 

convidar a iniciati\/à privada  a ·contribuir para .a 'estruturação  de projetbs 
.,_ ·v ')''    ' 

de   concessão,   nas   modalidades   comum   e/ou   patrocinada;   dos   16 
 

(dezesseis)  lotes  rodoviários  (ltapecirica/Lagoa 
' 

Prata,  P?uso  Alegre, 
 

Curvelo,  Uberaba/lturama, ltajubá,  Montes  Claros,   ago de  Furnas, 

Uberlândia/Araxá, Patos de Minas, Ouro Preto, São João Del Rey, 

Formiga/Oliveira,  Varginha,  Caxambú,  Poços ·de- Caldas  e  Juiz  de 

Fora/UbáNiçosa). O  Termo  de  Referência,  anexo  ao  PMI,  apresenta 

todos os trechos de rodovias contemplados em cada lote. 

 
 

Também  foi  apresentado   pelo  Governo   Mineiro,   por  meio  da 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e da Unidade PPP, 

Procedimento de Manifestação  de Interesse- PMI SEPLAG 001/08, para 

a estruturação  de projetos  destinados  à  implantação  e à  gestão  de  06 
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(seis) Unidades de Atendimento Integrado (UAI), distribuídas nos 

Municípios de Betim, Governador Valadares, Montes Claros, Uberlândia, 

Uberaba e Varginha. Este PMI propõe um Modelo de Gestão de 

Atendimento Integrado (conhecido como Single-Window Service Delivery 

ou One-stop Shopping) e constitui uma prestação de serviços públicos 

facada no cidadão. Seria a reunião de órgãos públicos em um único 

espaço físico, funcionando articuladamente para a pre tação de diversos 

tipos de serviços, de forma eficiente, segura, integrada,;éfiçaz e atenta às 

necessidades da comunidaqe. 

 
 

5.1.10        Considerações Finais Quantos PPPs 
 
 
 

Os  programas  de   PPP  apre,s;entados pelo  Governo  Mineiro 

demandam a  construção de  um  modelo  complexo  de  planejamento, 

execução, avaliação, monitoramento e controle de todo o processo pelo 

setor governamental, com o estabelecimento ·.mecanismos adequados 

de aferição das metas propostas e com regras claras e transparentes 

acerca do conteúdo dos contrato&Jtrmados. 

 

 

Não só para o Estado de Minas 'Ger,ais, eyidencia-se ql!e o modelo 
'' 

das PPPs terá maiores chances de ser bem sucedido em países cujo 
 

ambiente institucional do setor público seja suficientemente consolidado e 

estruturado, com vistas a permitir a plena execução de cada um desses 

pressupostos. Nesse sentido e argumentando com relação aos possíveis 

resultados das PPP no Brasil, Maria das Graças Almeida Pamplona28 
, 

destaca que: 
 
 
 
 

 
28 PAMPLONA, Maria das Graças Almeida.O controle das parcerias público-privadas: um novo 

desafio. Fórum  de Contratação e Gestão Pública - FCGP,  Belo Horizonte, n. 5  , ano 6 mar. 

2006,p.6880-6890. 
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À luz dos ensinamentos da Teoria Geral, deve-se levar em 
conta um dado decisivo que é a realidade sociológica dos 
diferentes povos envolvidos com a experiência das PPPs. 
Esse fator é o que existe de mais importante, desconhecê-lo 
significa aventurar-se em um caminho sombrio que poderá 
levar o Brasil a um dos maiores fiascos internacionais, porque 
os parâmetros que serão decisivos para o sucesso, ou 
eventual fracasso, das PPPs não estão no Direito, mas na 
Sociologia. Saber que um povo tem por premissa cultural 
cumprir  seus .compromissos, por  exemplo,  é  fator 
importantíssimo para  o  processo  de ·àtrair investidores.  A 
soli(jez.:das instituições públicas, também é Importantíssima, 

porque investimentos vultosos não podem ser feitos sem 
garantia de qüe o compromisso será honrado.          · 

 
 

Verifica-se que ainda há deficiências nos mecanismos de contrate. 

e   de   transparência   do   gasto   público   e   um   histórico   déficit   de 

accountability; práticas clientelistas ainda estão presentes no cenário 

político nacional, marcado nos últimos anos por inúmeras denúncias de 

corrupção e mau uso do dinheiro público; e a particip ção  pqpular no 

exame das ações desempenhadas pelos governos, de qual9uer esfera, 

ainda é incipiente. 

 
 

Sendo assim, conclui-se'que maior responsabilidade está conferida 

àqueles que detêm o poder de ecisão e o poder do controle efetivo das 

ações públicas. Na prática, as PPPs estarão sujeitas a. vulnerabilidades 
>         '  /'  ' '  -  .. 

que atingem as outras formas dparceripública. Aos aplicadores da lei 
 

cabe segui-la com  discernimento e· responsabilidacfe!,assim como  ao 

intérprete da lei cabe analisá-la para cada caso concreto, com todas as 

suas peculiaridades. O objetivo principal é  fazer a norma sair do plano 

abstrato para a realidade prática e atingir sua finalidade social. 

 
 

Da mesma forma, o Relatório da CAE0/2007,  às fls. 2021/2022, 

concluiu que vencidas as etapas de estabelecimento do marco legal, de 

consolidação da  Unidade  PPP e  da  operacionalização  do    rojeto da 
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Rodovia MG-050, o Governo de Minas Gerais, apesar de todas as 

iniciativas, ainda não concretizou o principal, que é o modelo de arranjo 

de garantias para as futuras parcerias público-privadas. Formulou ainda 

as considerações e recomendações as quais adotamos, uma vez que se 

mostram necessárias para o efetivo controle das PPPs. 

 
 
 

5.2    Parcerias do Estado de Minas com o rerceiro Setor 
 
 
 

A atuação de organizações privadas sem· fins lucrativos em áreas 

não exclusivas do setor público, objetivando ·a promoção do bem-estar 

social, é o que·a doutrina idÉmtifica como sendo o âmbito de atuação do 

denominado Térceiro Setor. Abrange uma plêiade  de  entidades, 

necessariamente de interesse social, instituições filantrópicas dedicadas à 

prestação de serviços nas áreas de saúde, educação e bem-estar social. 

Dentre  aquelas,  enconttarrt.:.se. as  orQagizações não-governamentais 

(ONGs), as cooperativasa, s assoCiações, as fundações, os institutos, as 

entidades de assistência social e as organizações de sociedade civil de 

interesse público (OSCIPs). 

 

Em 2007, o Estado de Mir; as G.erais, com o obj tivo de se adequar 

às políticas públicas do  gÔverno e aos.. resultad()s definidos no  PMDI, 
';< '> ' ' 

firmou novos termos  de  parcerias com a·sociedade  civil  organizada; 

Secretaria de Estado de Defesa Sodal e Associação Preparatória de 

Cidadãos do Amanhã (Aprecia); Secretaria de Estado de Esportes e 

Juventude e o Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento do Esporte 

Educação e Cultura (IBDEEC); Secretaria de Estado de Esportes e 

Juventude e a Associação De Peito Aberto; Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social e o Centro Integrado de Estudos e Programas de 

Desenvolvimento Sustentável (CIEDS); Secretaria de Estado de Governo 

e  o Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Min 
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(MDC); Secretaria de  Estado  de  Planejamento e  Gestão  e  o  Centro 
 

Mineiro de Alianças Intersetoriais (CEMAIS). 
 

 
 

Esses termos apresentaram, em 2007, um volume de recursos a 

serem repassados no total de R$ 15.862.746,87, já consideradas as 

alterações definidas em termos aditivos. Verifica-se que foram 

transferidos, efetivamente, R$ 7-715.521,90 e, até março/08, o valor de 

R$ 1.201.191,77, conforme p R _Iª!Órià da CAE0/2007",,.. f(s; 2034. _ 

 
 

5.2.1 Lei Estadual das OSCIPs 
·'  r 

 

 
Na esfera federal, a .atuação do terceiro setor com Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público- OSCIPs, estabeleceu-se com a 

edição da Lei 9.790, de 23/3/99, regulamentada pelo Decreto 3.100, de 
--: ' ·' 

30/6/99, permitindo às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, reque:rerem quàtificação para se relacionarem  com o Poder 

Público, pot  meio  de  parc rias, ·d sde  que os  objetivos sociaís e  as 

normas estatutárias atende sem aos requisitos legais. 

 
 

Com  o  objetivo  de  formar  novos vínculos  de  cooperação,  o 

Governo Mineiro estabeJeceu marco regulatório para  as parcerias entra: 

Administração Pública Estadual.e as organizaçõés de direito privadÓ sem 

fins lucrativos, qualificadas como .OSCIPs. Na  verdade, Minas  Gerais 

inovou ao mesclar as legislações federais de Orgànizações Sociais - OS 

e de OSCIPs, editando uma única lei tratando das OSCIPs mineiras, a Lei 

14.870, de 16/12/03, regulamentada pelo Decreto 43.749, de 12/2/04. 
 

 
 

Com o fim de aperfeiçoar o modelo de parceria em questão, foi 

encaminhado pelo Governo à Assembléia Legislativa o projeto de Lei 

1.582/07, que propunha alterações na legislação mineira das OSCIPs. Tal 
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projeto resultou na edição da Lei 17.349, de 17/1/08, que alterou a Lei 
 

14.870/03, destacando-se os seguintes dispositivos, verbis: 
 

 
 

Art. 3° - Pode qualificar-se como  Oscip  a pessoa  jurídica 
de direito  privado  sem fins  lucrativos, nos termos  da Lei 
civil,  em atividade, cujos objetivos sociais e  normas 
estatutárias atendam ao disposto nesta Lei. 
[...) 
Art. 7° - A qualificação como  OSCIP será  solicitada pela 
entidade   interessada· ao  Secretário  de   Estado  do 
Planejamento e  Gestão, por meio c;le  requerimento escrito, 
instruído c'om .cópias autenticadas dos  seguintes 
documentds: 
[,..) 
IV - documentos que comprovm a experiência mínima de 
dois   anos   êfa   entidade   na   execução   'das   atividades 
indicadas no seu estatuto  social,  conforme previsto em 
regulamento; 
[...) 

§ 1° A comprovação.  prevista  no.inciso IV do caput  deste 
artigo poderá, a partir da data de publicação desta Lei até 31 
de d zembro de 2009, ser suprida m diant.comprovação 
da  experiência  dos  dirigentes da  entidadnil ·ex cução 
das éltivid"ades indicadas em seu estatuto  social,  conforme 
previsto em regulamento. 
[...) 
Art. 12 - A celebração  do termo  de parceria entre o poder 
público e a entidade qualificada como OSCIP, nos termos do 
art. 2°,desta Lei,será precedida  de: 

[...) 
V - apresentação,·pela Oscip, de relatório circunstanciadó 

comprovando sua  xperiência·:por dois  anos na execução 
de. atividades  na área do objeto  do termo  de parceria, 
conforme o disposto em regulamento; (Gritos nossos).     ·. 

 
 

Os dispositivos mostram. que se trata de dois processos distintos. 
>·;: \ 

Para se qualificar como OSCIP;. à experiência mínima de dois anos da 

entidade pode ser substituída pela experiência do respectivo dirigente. 

Entretanto, para celebrar termos de parceria e, conseqüentemente, 

receber recursos públicos, a entidade, previamente qualificada, tem que 

comprovar sua experiência de dois anos na execução das atividades 

objeto da parceria. 
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Tendo em vista a alteração da Lei 14.870/03 pela Lei 17.349/08, 

além das  mudanças e  acréscimos abordados  no  Relatório da 

CAE0/2007, fls. 2037 e 2038, verificam-se outras alterações. A 

qualificação como OSCIP será conferida à pessoa jurídica cujos objetivos 

sociais  consistam  na  promoção  de  ensino  fundamental  ou  médio 

gratuitos, em substituição à educação gratuita. Além disso, introduziu-se o 

ensino profissionalizante ou superior (art. 4°, 111    e  XIV) e permitiu-se, 

através da  SEPLAG, o "ácessq a todas as  informaÇê)):ls  relativas  às 
 

OSCIPs, inclusive por meio .eletrônico (art. 25). 
 

 
 

lmpende ressaltar que se encontra em tram,itação na Assembléia 

Legislativa, aguardando  remessa à  sanção,  novo  Projeto. de  Lei,  de 

número 2.162/08, que  visa alterar a lei mineir F·ds  OSCIPs, com. 

justificativa de  que  seja  n1antida a  coerência original  da  proposta  já 

discutida,  que  resultou  ém . veto  ao  parágrafo  no  qual  se  previa  a 

interveniência de Conselho de Política Pública para  suprir a ausência de 

prazo previsto para o funcionamento da OSCIP. 

 
 

O Projeto de. Lei 2.162/08 :propõe o acréscimo de vm parágrafo,aci 
" _.,       ·''- 'f  . '    '  '· 

art. 12 da Lei 14.870/03, verbis:  · 
 

 

Art. 1° -·0 árt.12 da Lei n° 14.870, de 16  de dezembro de 

2003, passa"a"vigorafacrescido·da seguihte § 3°: 
Art. 12 - A celebração do termo de p;;lrceria entre o poder 
público e a entidade. qualificada .como OSCIP, nos termos do 
art. 2° desta Lei, será precedida de: 
§ 3° - Quando  a entidade  houver  sido  qualificada com 
base   na   experiência   de   seus    dirigentes,   conforme 
estabelecido no § 1° do art. 7° desta  lei, não se exigirá  a 
observância do  disposto no  inciso V do  "caput"  deste 
artigo e, em caso de estar em atividade conselho estadual de 
política pública da área objeto da parceria, a celebração do 
termo de parceria ficará condicionada á aprovação prévia de 

dois terços dos seus membros. (Gritos nossos). 
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Ressalta-se, por fim, o disposto no art. 21 da Lei 14.870/03, no qual 

as OSCIPs mineiras são compulsoriamente equiparadas às organizações 

sociais, aplicando-se a elas a exceção do dispositivo da dispensa de 

licitação, nos casos do inciso XXIV do art. 24 da Lei 8.666/93, verbis: 

 
 

Lei 14.870/03: 
 
 
 

Art. 21 - Fica <.qualificada  como 
 

' 
organizaçã 

 

o social para  os 
efeitos do inéisà XXIV do art. 24 da LeiFederal n° 8.666, de 

41 de junho de 1993, e do art. 15 da Lei n° 9.637, de 15 de 
maio de 1998, a entidade qualificada como OSCIP. (Gritos 
qossos).                  · 

 
 

Lei 8.666/93: 
 

 
 

Art. 24....: É dispensável a licitqç o: · 

[...] .  .  .                                                                                                                                                                                        . . 
XXIV  - para  a  celebração .dê  contratos  de  prestação  de 
serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito 
das ··      respectivas   esferas   de   governo,·  pára   atividades 
contempladas no contrato de gestão; 

 

 
De acordo com o art. 37, XXI, da Constituição Federal de 1988, a 

realização de processo· licitatõrió é obrigatória. Essa obrigatoriedàde 

decorre do princípio da isonomia, disposto no qaput  do art3° da Lei 

8.666/93, verbis: 
 

 
 

Art.  3º ··  A  liCÍtqção destina-se  a  garantir  a  observância  do 
princípio constitucional da isonomia .a selecionar a proposta 
mais vantajosa para a Administração e  será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos. 

 

 
 

A regra é o procedimento licitatório e as exceções é que se 

configuram em casos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação. Não 

se pode  olvidar que  na legislação mineira se enfatiza  a disp' nsa de 
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licitação para as entidades qualificadas como organizações de sociedade 

civil  de  interesse  público.  Importante frisar  que  a  competência  para 

legislar sobre licitação é privativa da União. Sendo assim, conforme 

Súmula 347, de 13/12/63, do Supremo Tribunal Federal que estatui: "O 

Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a 

constitucionalidade das leis e dos atos do poder público", sugere-se a 

apreciação, em processo próprio, do citado dispositivo. 

 
 

A atuação das OSCJPs não prescinde de um controle eficaz que 

viabilize o exercício do controle social e a nece$sidade da transparência 

dos gastos públicos  ó modelo de gestão estadual não deve "terceirizar" 
 

as responsabilidades do Estado, nem permitir a simples: transferência· de 

serviços públicos para o terceiro setoL 

 
 

Cumpre trazer à baila o·posicionamento do Procurador de Justiça e 

Coordenador  do·· Centro  de. Apoio  OperacionÇJI  ao  Terceiro  Se,tor do 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Tomás de Aquino 

Rezende29 
: 

 
 

Há uma necessidade  urgente de um marco  legal de.finidor de 

qual terceiro setor precisa  de mais  atenção  do Estado. Hoje 

time de futebol, igreja, faculdade, sindicato e muitos outros são 

terceiro  setor  A única  diferença  é a pessoa  jurídica,  que só 

podem ser duas. ou asso.ciação ofundação. 
 
 

O referido Procurador defendeÚ o prazo mínimo de dois anos de 

existência da OSCIP, conforme dispõe a Lei 14.870/03, e declarou que o 

Ministério Público  está  apto  a  analisar  as  prestações  de  contas  dos 

termos  de   parceria  entre  OSCIPs  e   Estado  e  sugeriu  que  esse 

mecanismo seja incluído no projeto de lei proposto. Outra sugestão do 

Procurador foi a elaboração de leis diferentes para OS e para OSCIP. 
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5.2.2 Inspeções  Realizadas  nas  OSCIPs,  no  Exercício  de 
 

2007 
 
 
 

Segundo informado no Relatório da CAE0/2007, fls. 2023 a 2025, 

as inspeções realizadas por esta Corte de Contas nas OSCIPs e 

respectivos órgãos e entidades parceiros, no exercício. de 2007, serão 

tratadas nos respectivos processos au.tuados nesta Casa: 

 
 

Entende-se  que  as ocorrências já constatàdas devem ser 

consignadas nos processos ,próprios que estão tramitando nesta Corte, 

caso ainda não tenham sído consideradas. Isso é necessário umvez 

que um grande volume de recursos foi repassado em 2006, em um valor 

aproximado de .R$ 15,5 milhões. Além disso, já há informações que foram 

levantadas referentes às OSCIPs no Relatório da  CAE0/2007, fls. 2004 a 

2034, e informações dispon.íveis no site eletrônico da SEPLAG, quanto ao 

apresentado nos Re.latórios de Avaliação das Comissões Avaliadoras dos 

Termos de Parcerias, motivos pelos quais foram determinadas as 

inspeções in loco. · 

 

As seguintes parcerias já foram encerradas, quais sej m: SEPLAG 

e  o  Instituto  para  a  Promóção  da···Saúd. e  Qualidade  de  Vida  do 

Trabalhador  (Qualivida);  SEDRU e  ()  Instituto  Horizontes;  SES  e  a 
- '

 

Associação Mineira dos Portadores de Vírus de Hê'patites (AMIPHEC); 

SES e a Associação Saúde Solidária (ASAS); SEDESE e a Humanizarte; 

RURALMINAS e a Associação Mineira de Promoção de Entidades de 

Interesse Social (AMEIS) e SEDESE e a Organização para a Educação e 

Extensão da Cidadania (ECO). 

 

 
 

29  Propósito do governo é flexibilizar aumento da qualificação das OSCIPs. Disponível 

em:<http://www.almg.gov.br/not/bancodenoticias/not_670576.asp>. Acesso em: 20m  'o 2008. 

http://www.almg.gov.br/not/bancodenoticias/not_670576.asp
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Para essas, deve-se consignar nos processos específicos, se os 

resultados finais foram satisfatórios, pois alguns dados já levantados - 

segundo o Relatório da CAE0/2006, fls. 2007/2029, e site da SEPLAG - 

apontaram, entre outros: atraso nos repasses dos recursos; não aplicação 

dos recursos em contas específicas de bancos oficiais; falta de 

interlocução  entre  os  parceiros;  não  descrição  de  mecanismos  de 

medição dos indicadores, que d veriam  ser mais bernjôefinidos  quando 

da celebração do instrurJlento; gastos aparentemente coerentes com as 

ações realizadas; não-cumprimepto de metas estabelecidas e do objeto 
' X 

pactuado; atribuição. de nota zero em todos os indicadores previstos e 
 

outros. Quanto à AMEIS, já ficou constatado saldo remanescente do valor 

repassado, sendo necessário constar do processo específico se houve ou 

não a devolução do recurso, 

 
 

Quanto às demais paréerias vigentes,·alvos das inspeções ;n loco 

realizadas, relacionam-se algl,lns dados já  constatados, conforme 

Relatório da CAE0/2006,·fls.  2007 a 2029 e site d€1  SEPLAG, senão 

vejamos: 

 
 

a) Secretaria de Estado .de Defesa Social e a organizaç.ão.Inclusão e. 

Cidadania (ELO). As análisesj' fetu(lqas ,pelai.Comi  ão Avaliadora do 

termo de Parceria relataram, desde a primeira avaliação, o não 

cumprimento de metas e resultados de vários indicadores; 

 
 

b) Fundação Clóvis Salgado e o Instituto Cultural Sérgio Magnani (ICSM). 

Foram repassados recursos sem a efetivação de termo aditivo; 

 
 

c) Fundação Clóvis Salgado e o Instituto Cultural Orquestra Sinfônica 

(ICOS). Não adesão dos músicos da Orquestra Sinfônica ao programa de 

migração para a OSCIP, nas bases propostas pela SEPLAG, 
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ausência do plano de cargos e salários e do programa  de remuneração 

por desempenho para os músicos contratados; 

 
 

d) Fundação TV Minas - Cultural e Educativa e a Associação de 

Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais (ADTV) (Relatório da 

CAE0/2006,  fls. 2023/2028. No exercício de 2006, a Fundação  Estadual 

do Meio Ambiente - FEAM contrqtou a ADTV para pre tação  de serviços 

relativos à veiculação  do Progtal}'lá,Pianeta  Minas· Mé:ioAmbiente, tendo 

por  finalidade  a prestação,de serviços  de  publicidade,  com  fulcro  nos 

incisos VIII e XVI, do àrt. 24, da Lei8;666/93, verbis: 
,)' 

 

 
Art. 24 ::- É dispensável a licitação: 
[...]    .. 

VIII - para a aquisiç o. por pesso jurídica de direito público 
interno, de bens produzidos ou serviços prestadps por  órgão 
ou ent.idade que integre  a Administração Públ.ica e que 
tenhâ'sido criado  para esse fim específico em data anterior 
à  vigêr'\ciçi desta  Lei, desde  que  o  preço  contrátado  seja 
compatívelcom o praticado no mercado; 

[...] 
XVI - para a . impressão dos diários oficiais, de formulários 
padronizados de uso da Administração e de ediÇões técnicas 
oficiais, bem como para a prestação de s.arviços de informática 
a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos  e 

entidades  quintégrem   a, Administração Pública, criados 

para esse fim específico; (Grifas nossós). 
 
 

Outra consideração apresentada pelo Relatório da CA  0/2006, fls. 
 

1844 a  1845,  refere-se  à ·execução  de: despesas  com  publicidade, 

contratadas por órgãos e entidades do Estado (Sec_retaria da Fazenda, 

Secretaria da Saúde, Loteria do Estado de Minas Gerais, Instituto Mineiro 

de Gestão das Águas e Instituto Estadual de Florestas), junto à ADTV, no 

valor de R$ 1.100.252,05. 

 
 

Essas constatações foram motivo para a realização imediata de 

inspeção  in  loco  na  ADTV  para  o  exame  de  todos  esses  contratos 

celebrados  com  a referida  OSCIP,  a fim  de se  avaliar  a I 
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razoabilidade e  a  moralidade  desses  ajustes,  conforme  apontado  no 
 

Relatório da CAE0/2007 -fls. 2023 a 2024. 
 

 
 

5.2.3 Detalhamento da Execução dos Termos de Parceria 
 
 
 

Foram avaliados no Relatório da CAE0/2007,  fls. 2026 a 2034, 

dois termos de parceria. Um deJes é entre a Secretaria de Estado de 

Governo- SEGOV e o Movimeqtb;'das Donas de.CàsaS.... MDC e outro é 

entre a Secretaria de Estado  dPlanejamento e Gestão - SEPLAG e o 

Centro Mineiro de Alianças lnters  toriais- CEMAIS. 

 
 

O Temo de Parqeria entre ,a SEGOV e o MDC, firmaçjo em 5/9/01, 
 

tem por objeto a promoção da defesa dos' direitos do consumidor, por 
,, , 

meio da assistência jurídica, do apoio à geração de trabalho e renda e da 

educação para o consumo consciente. 

 
 

O Termo de Parceria entre a SEPLAG e o CEMAIS, firmado em 
 

15/10/07, tem por objeto a Implantação e gestão de atividades 

denominadas   como   Instituto, . de   Governanç    Social   .- . IGS,, . que 

compreende: capacitação em tecnologié) e méto9?s de gestão; produção 

e   difusão  de   conhecimento  em  tecnologias   de   ge.st o   sociaf  e 
' . 

assessoramento referente. às .temáticas,alvo dos.éursos,e seminários. 
 

 
 

O relatório avaliativo da Comissão de Acompanhamento e 

Avaliação, da parceria com o MDC, e os relatórios de visita técnica do 

supervisor da parceria com o CEMAIS revelaram, conforme colocado no 

Relatório da CAE0/2007, fls. 2026 a 2034, ocorrências de falhas nos 

controles desses ajustes, que vêm sendo apontadas desde 2006, bem 

como se nota uma pequena melhora na condução desses in trumentos, 



Parecer da Auditoria- Contas do Governador- 2007 

TRIBUNAL DE CONTAS  DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Gabinete do Auditor Licury,o Mourão 

 

 

 
 
 

levando-se em consideração que a lei das OSCIPs foi alterada em janeiro 

do corrente ano, após a celebração desses objetos pactuados. 

 
 

Corroboram-se as colocações consignadas no Relatório da 

CAE0/2007, fls. 2038 a 2040, e salienta-se que o Relatório da Comissão 

de Acompanhamento e Avaliação está disponibilizado no site da SEPLAG 

(consulta realizada em 8/5/08), çomo modelo para os trabalhos dessas 

comissões avaliadoras dos: term9 s: de parceria é, em . ua  maior parte, 

consiste em preenchimentg·de dados, como se depreende do item 6 

daquele modelo: 

 

6- ANÁLISE DO QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS 

Inserir Quadro de Receitas ·é Despesas Sintético. 
Real!zar as consideráções neces.sárias acerça da execução 
das xeceitas  públicas repassadas   ao  Termo   de  Parceria. 
(escreVer sobre cada rubriCa apresentada). 

A   Cqmissão   observou   os   demonstrativos   acima 
reprqc:tuzidos  e  concluiu  que,  aparente)nente,  os   gastos 
estão  coerentes  com  as ações· realizadas  neste  pe.ríodo 
avaliatório. A 'Comissão  não solicitou a apresentação  de 
comprovantes sobre os gastos  do período, mas tendo em 
vista que a OSCIP os disponibiliza p ua consulta na sede 
da entidade,·a  Comissão  sugere  que o supervisor faça a 
conferênciá desses documentos.   ·                                                                        ··· 

· 'Além  ·.disso, a  Comissão  de· Acompanhamento  e 

Avaliação   reiterou  que   a   OSCIP   é   :responsável    pela 

adequada  utilizélço de todos .recu sorepassados, bem 
comg:;J>ela éomp Qvação de todos  os gastos  realizados, e 
que o'órgão statal Parçeiro é responsável exclusivo pela 
análise  daS' prestaÇõeS. de  contàs  encaminhadas 
trimestralmente.  Nesse  sentido,  sólic.ita-se que  o  órgão 
Estatal Parceiro, através do setor responsável, analise, em 
tempo hábil, a prestação de contas detalhada  do  período, 
prevenindo, ou  até  mesmo  corrigindo,  possíveis  erros  ou 
irregularidades na utilização dos recursos. (Grifas nossos). 

 
 

Diante do exposto, verifica-se que todas as parcerias firmadas 

serão e estão sendo "avaliadas" seguindo esse modelo. Esse fato, por si 

só, poderá ensejar uma conduta pré-determinada e a um mero 

preenchimento de formulários, o que está em confronto com uma 

verificação  eficaz  e  eficiente,  uma  vez  que  esta   pres            uma 
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fiscalização efetiva e o compromisso real com a verificação e apuração 

dos fatos. 

 
 

Ademais, ressalta-se que, conforme determinado pela Lei 
 

14.870/03 (art. 14, § 1°, 11),   o supervisor integrante da  Comissão  de 

Avaliação é  indicado pelo  órgão público parceiro e  que  esse mesmo 

órgão parceiro será o órgão est tal pa ceiro responsável exclusivo pela 

análise das prestações de contas,eneaminhadas pelas OSCIPs. 

 
 

5.2.4 Acompanhamento da Auditoria Geral do Estado 
, '  '.<'-  A ,. ->: ., ••    '.: 

 
 

' . '    <' '  ' ·' 

Quanto a este tópico, revelam-se procedentes as'colocações'ao 

Relatório da CAE0/2007;  fls. 2034/20,87,  uma vez ..que,  ao verificar ó 

Relatório de Auditoria daiExecução do Orçamento -exercício de 2007, 

item 111,   Auditoria em Contratos de Gestão (OSCIPs), elaborado pela 

AUGE, o mesmo não trouxe informações quanto ao resultado das 

auditorias  realizadas  nas  parceiras  com  o  Instituto  Cult ral  Sérgio 

Magnani (ICSM), com a As ociação de Desenvolvimento da RadiodifLJsão 

de Minas Gerais (AOTV) c;om.:a Assôciação "Pe Peito Aberto''. 

 
 

5.2.5 Considerações  . Finais .··sobre as  Parcerias   com   o 
 

Terceiro Setor 
 
 
 

Constata-se que as parcerias com as entidades qualificadas como 

OSCIPs estão se consolidando na Administração Pública Estadual. 

Conforme consulta ao site  da SEPLAG, realizada em 8/5/08, das 128 

(cento e vinte e oito) qualificações deferidas pelo Poder Público, já foram 

firmados Termos de Parceria com 18 (dezoito) delas, com transferência 

de  grande  volume  de  recursos,  aproximadamente  no  valor  de  R$ 
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24.416.713,67, considerados os efetivos repasses nos exercícios de 2006 

e 2007, citados neste parecer. 

 
 

Também, conforme o apontado nos Relatórios Técnicos da CAEO 

de 2006 e 2007 e as informações disponíveis no site da SEPLAG, 

considerando-se as avaliações técnicas das comissões avaliadoras dos 

termos de parceria que já foram realizadas, verificam-se várias 

deficiências quanto ao controle exercido sobre esses novos vínculos de 

cooperação. Apesar  di so,   alg'wmas parceiras  tiveram  desempenhos 

considerados excelentes pelas Comissões.Avaliativas e;em outros.. casos, 
c;' ;; .--< 

apesar de serem :avaliadas com nota zero  em alguns índices  de 

desempenho. mesmo  assim. houve  o  repasse  de· mais  recurso$ 

públicos, bem como a assinatura de novos termos aditivos, com o 

objetivo de se proceder  os ajustes necess$rios e assim garantir a 

continuidade das ações pactuadas. 

 
 

Sendo assim, é importante que os órgãos e entidades parceiros 

abstenham-se de  repassar  recursos públicos  quando  as  OSCIPs não 

estiverem cumprido seus papéis assumidos nos respectivos termos de 
>. ' ' 

parceria. Não se admitem termos aditivos para acertos de definições que 

deveriam ser determinadas antes da celebração dessás parcerias. 

 
 

Vale lembrar que os termos de parcerias objetivam garantir apoio 

àquelas  organizações  interessadas  na  parceria  com  o  Estado  para 

exercer atividades públicas não exclusivas, que se revelam mais 

interessantes à atuação do particular e que proporcionem a 

universalização dos serviços públicos, preferencialmente, na área social. 

Não se destinam a terceirizar atividades públicas existentes e/ou a 

absorverem totalmente a atividade estatal, como é o caso da OSCIP 

ADTV, muito menos a atuarem em atividades paralelas, aind   vigentes no 

Estado, como no caso da parceira ICOS. 
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Ressalta-se que, ao firmarem os termos de parceria com as 

entidades qualificadas, os órgãos estatais parceiros devem estar atentos 

quanto às celebrações de convênios com outras entidades sem fins 

lucrativos, no sentido de vedarem a celebração de tais instrumentos para 

cumprir objetivos previstos em termos de parcerias celebrados com as 

OSCIPs. 

 

Observa-se que n(ls p CIPs todo o recurso pactuado elib"erado de 

uma SÓ vez, em alguns càsôs em. poucas parcélas. Diferentemente das 
X ' 

PPPs, em que o governo libera recursos aos parceiros privados 

condicionado  ao  desempenho  e  apresentações  de.. resultados 

satisfatórios. Sendo assim, verifica-se a incompatibilidade da execução 

dos termos avençados pois, independente dos resultados apresentados, 

os recursos já foram gastos. 

 
 

Por fim, a discussão que está posta é sobre o próprió papel çJo 

Estado. A ausência na legislação da efetíva fiscalizaço  das OSCIPs e 

mesmo a falta de clareza respeito de que setores serão terceirizados 

são  pontos  que  merecem  maior  atenção.  Cabe  ao  próprio  Estado 

determinar o que é e o que não é OSCIP. O que se.tem verificado é que 

as mesmas têm atuado ao seu alvedrio, prescindindo a 'sua âtuação de 
): '   /", 

efetiva preocupação com o atendimentO :ao cidadão e à universalização 

do serviço público. 

 
 

 
5.3    Benefícios Financeiros, Tributários e Creditícios 

 
 
 

O § 6° do  art. 165 da Constituição da República estabelece a 

obrigação de o Poder Executivo apresentar demonstrativo regionalizado 

dos  efeitos  sobre  as  receitas e  despesas,  decorrentes  de 
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anistias,  remissões,   subsídios   e   benefícios   de   natureza   financeira, 

tributária e creditícia, a integrar o projeto de lei orçamentária anual. 

 
 

Por seu turno, o art. 4o, § 2°, V, da LRF, dispõe que o projeto de lei 

de diretrizes orçamentárias será integrado por Anexo de Metas Fiscais,  o 

qual  deverá   conter   demonstrativo   da  estimativa   e  compensação   da 

renúncia de receita. 

 
 

A  abrangência  do  q,ue se entende  por  renúncia ·de  receita  está 

definida no  § 1° do.art. 14 da LRF, compreendendo  a anistia, remissão, 

subsídio, crédito pr &umido, concessão de isenção em caráter não geral, 

alteração  de  alíquota  ou modificação  de base  de cálculo  q ;:e  implique 

redução discriminada  de tributos ou contribuições e outros benefícios que 

correspondam a tratamento diferenciado. 

 
 

Nos  termos  do  art;  14,  caput,  da 'l.RF.!3  indispensável . que  a 

concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de naturéa tributária 

esteja acompanhada  de estimativa do impacto orçamentário:.financeiro no 

exercício  em   que   deva   iniciar  sua  vigência   e  nos  dois   exercícjos 

seguintes, além de atender ao disposto na lei ddiretrizes orçamentárias 

e ainda,  pelo  menos,  uma  das condições  postas  nos  incisos  I e 11    do 

mencionado artigo. 

 
 

5.3.1 Estimativa na LDO 
 

 
 

Em cumprimento à determinação contida no art. 14, caput, da LRF, 

a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007, em seu Anexo 11-7, trouxe o 

Demonstrativo  da  Estimativa  e Compensação  da  Renúncia  de  Receita 

para os exercícios de 2007, 2008 e 2009. 
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A Tabela 253, às fls. 2043 do Relatório da CAE0/2007,  revela a 

estimativa de perda de ICMS de R$ 2,411 bilhões para 2007. Com essa 

perda fiscal, somada à renúncia de receita em virtude da concessão de 

benefícios tributários, conforme demonstrado nas Tabelas 251 e  252, 

tem-se a previsão de renúncia de receita no valor de R$ 4,2 bilhões para 

o exercício de 2007. 

 
 

5.3.2 Estimativa na LOA 
 
 
 

Em obediência,a() disposto no§ 6° do art. 165 da C()nstituição da 

República e art. r,XII, da LDO para 2007, o Anexo I da Lei Orçamentária 

trouxe  os  demonstrativos  dos  efeitos  sobre  a  receita  e  a  despesa 

decorrentes de isenção, anistia, redução de base de. cálculo, redução dé 

alíquota, crédito presumido  e demais benefíCios· de· natureza Jributária 

concedidos pela Lei·de  Incentivo à Cultura e· pelo programa Minas em 

Dia. 

 
 

De acordo com o Relatório da CAE0/2007,  às fls. 2046 e 2047, 

com base nos dados coligidosnás Tabelas 4,54, 255, 256 e 257, tem-se a 

previsão de renúncia no valor de R$ 4,825 bilhõe,s para 2007. 

 
 

Salienta-se,  outrossim, consoante apontamento   da  CAEO,  que 

todas as estimativas da LOA são superiores às previsões. da b.DO. 

 
 
 
 

5.3.3 Benefícios Efetivamente Concedidos 
 
 
 

Em conformidade com a Tabela 259, às fls. 2048, elaborada pela 

CAEO a partir das informações prestadas pela SEF, constata-se que a 

renúncia de benefícios heterônomos (aqueles aprovados por decisão de 
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caráter nacional, independente da vontade do ente tributante) atingiu o 

montante de R$ 2,295 bilhões, cuja perda decorre da concessão de 

benefícios resultantes da Lei Kandir, das Remessas para Zona Franca de 

Manaus, dos créditos de ICMS derivados de exportação de 

industrializados e do Simples Minas. 

 
 

Há de se registrar, outrqssim, que os benefícios efetivamente 

concedidos em 2007 foram inferiores àqueles prevístos n l LOA. 

 
 

Já a Tabela 260,  às fls. 2048, revela a  síntese das  renúncias 

tributárias efetivadas em 2007, discriminada por tributos, no montante de 

R$ 2,096 bilhões. Ainda com base na análise da Tabe,la 260, verifica-se 

que o ICMS é responsável por 96,46% ,çlo total dárenúncia de receita. No 

que concerne aos tipos de_ renúncia, ·s· isenções, seguidas· pelo crédito 

presumido, pela·redução.â,e .base de cálculo e remissões, representam 

96,23% da renúncia dô ICMS. 
 

 
 

Quanto à·remissão (perdão da dívida ou renúnci;:l ao recebimento, 

a qual pode ocorrer através de ato administrativo, conforme art. 172 do 

Código Tributário Nacional), a renúncia no valor de R$ 274,572 'milhões 

não foi prevista pela LOA para.2007. Na espécie, apesar de o Decr to 

Estadual 44.560, de 29/6/07, dispor sobre·o cancelàmemto de· crédito 
J.             '    )t ' ' <        ,.. '·.  ,,•    • • 

 

tributário de pequeno valor relativo ao ICMS,·· na fllndamentação legal de 

tal remissão não foi feita referência ao citado decretoí o que, segundo 

anotação da CAEO, às fls. 2049, conduz à dedução de que seu valor é 

superior ao apresentado. 

 
 

Tal fato consta dos itens que compõem a abertura de vista 

concedida pelo Conselheiro Relator ao Governador do Estado, a fim de 

que sejam apresentadas as razões de justificativa acerca da renúncia 

mediante a concessão de remissão. 
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Em relação à renúncia do tipo redução de alíquota, a LOA previu o 

montante de R$ 51,2 milhões, com base no Decreto 44.206, de 13/1/06, 

mas tal renúncia não constou das informações prestadas pela SEF. Por 

consectário, tal acréscimo elevaria o valor estimado pela LOA de R$ 

2,087 bilhões para R$ 2,138 bilhões. 
 

 
 

Prosseguindo, no que toeª àánálise da Tabela;261, às fls. 2049, 

cujos  dados  retratam o. ll)Ontante da  renúncia de  ICMS  por  gênero, 

observa-se  que  a  Indústria  da.   Transformação  foi  beneficiada  com 

48,27% do total renunciado, enquanto a modalidade isenção representou 
 

45,64 do total desonerado .de ICMS em 2007. 
 

 
 

A Tabela 262, às fls. 2050, revela os valores referentes à renúncia 
""  _.,. / . 

' .  ' .. 

tributária estimada e a realizada, por região. ·Conforme. já demonstrado 

em outras tabelás, para um montante estimado oe R$ 2,138 bilhões, o 

total realizado de renúncia atingiu o valor de R$ 2,096 bilhões.  Dentre as 

dez regiões do Estado, a CentraLfoi a maior beneficiªda, cujo montante 

renunciado alcançou o valr  e R$  1,104 bilhão, o que corresponde'  á 
 

52,68% do total reali.zado. 
 

 
 

Outro dado trazido no Relatório da :CAE0/2007, às fls. 2051, dá a 
. X  •   .  . ·. .  '' 

dimensão do valor da renúncia realizada, considerando as despesas 

executadas pelo Estado em duas dás principais atividades por ele 

desenvolvidas, quais sejam, saúde, que apresentou gastos da ordem de 

R$ 2,878 bilhões, e educação, com despesas de R$ 4,068 bilhões. 

 
 

Com efeito, às fls. 2051, a CAEO registra que a ausência das 

informações solicitadas à SEF prejudicaram o exame mais apurado da 

matéria,  tais   como:   impactos  relativos  a   cada   benefíci    tributário 

concedido  sobre  a  execução  orçamentária;  relatório  dos 
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creditícios concedidos pelo Estado e seus impactos no exercício, 

especificados por modalidade de benefício e região; apresentação de 

avaliação econômica e social dos benefícios concedidos, evidenciando-se 

os resultados de cada concessão, em termos da relação custo/benefício, 

de modo a se visualizar a motivação de cada uma delas. 

 
 

Insta salientar que consta da abertura de vista concedida ao 

Governador   do   Estado   determinação   para   manifest ção   acerca   da 

ausência das aludidas informações. 

 
 
 

5.4   Antecipação de línppstos 
 
 
 

A operação<de crédito por antecipélção de receitél em relação a fato 

gerador que ainda não ocor,reu é vedada pelo art. 37, I, da LRF, a fim de 

impedir   a   utilização   de   formas   alternativas   de   financiamento   que 

aumentem o endividamento  dos entes públicos de forma desprdenada  e 

descontrolada. 

 
 

Com  fulcro  em  resposta · da  SEF  motivada  por   solicitação  do 

Conselheiro Relator, a CAEO, à J1s: ?0 3, destacé:[ qlle  as antecipaçees: 

de IPVA totalizaram R$ 12,312 milhões,  pagos espontaneamente  pelos 

contribuintes, em dezembro de 2007. 
 

 
 

Destarte, ressalta-se que a vedação  legal visa coibir a realização 

de operação de crédito para adiantamento  de tributo,  cujo fato gerador 

ainda não ocorreu. O pagamento de tributo espontâneo pelo contribuinte, 

antes da ocorrência do fato gerador, não caracteriza a antecipação de 

impostos proibida na LRF e que já constava do art. 3° da Resolução 78/98 

do Senado Federal. 
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Portanto, com base no Relatório da CAE0/2007, às fls. 2053/2054, 

tem-se que o Estado não realizou captação de recursos a título de 

antecipação da receita tributária cujo fato gerador ainda não tenha 

ocorrido. 

 
 
 

5.5 Dívida Ativa 
 

 
 

Nos termos da Lei 4.320/64, serão inscritos em Dívida Ativa os 

créditos  da  Fazenda  Pública  exi íveis  pelo  transcurso  do  p·razo de 
... X       , 

pagamento, anteriormente reconhecidos e não pagos pelo$ respectivos 

devedores 

 
 

Em Minas Gerais, o art. 3°, XX, do Decreto 44.113, de 21/9/05, 

estabelece que compete à'Advocacia-Geral do Estado -AGE inscrever e 

cobrar a  Dívida Ativa  do· Estado e  de soas ..   autarquias  e  fun ações 
,. · ' ' 

públicas, além de exercer o controle da legalidade de seu lançamento. 
 

 
 

Para aprimorprnento das ações com  vistas à busca efetiva  .na 

recuperação de ativos e aperfeiçoamento dos mecanismos de controle, 

foram criados o Comitê lnstitucicmal de Recuperação de Ativos - CIRA, 

em 21/5/07, mediante a edição.d.o Decreto 44.525, e Comissão Especial 

composta por membros da SEF .e AGE, através da Resolução Conjunta 

3880, em 11/7/07. Também foram editados os Decretos44:560, 44.615 e 
 

44.694, que dispõem, respectivamente, sobre cancelamento de crédito 

tributário de pequeno valor relativo ao ICMS, concessão de desconto de 

50% da multa e  juros de mora para pagamento de  crédito tributário 
 

inscrito em dívida ativa até 31/12/05 e instituição do Cadastro Informativo 

de Inadimplência- CADIN. 
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Por último, em 28/12/07, foi instituído o Programa de Parcelamento 

Especial de Crédito Tributário relativo ao ICMS, inclusive multa e juros, 

vencidos até 31/10/07. 

 
 

5.5.1 Composição da Dívida Ativa do Estado 
 
 
 

A Tabela 264, às fls. 2055, demonstra que, em 31/12/07, a Dívida 

Ativa apresentava saldo de  R$,24;7;35 bilhões, o  qoe representa um 

acréscimo  de  9,29%em; relação  ao  exercício  de  2006,     cujo  saldo 

totalizava R$ 22,632 bilhões.. 
 

 
 

Conforme apontamento da CAEO, às fls. 2055,  a  classificação 

contábil utilizada não discriminou o saldo da Dívida Ativa por natureza 

tributária e não-tributária, que inclui o valor originário do débito, multa e 

encargos, conforme determina o preceito contido no 39, § 4°, da Lei 

4.320/64. Também  não  foi  apresentada a  n cessária'  constituição de 
 

provisão para créditos inscritos em Dívida Ativa, o que contraria o 

Princípio  Fundamental  déi  Pn dência,  previsto  pela   Re olução   do 

Conselho Federal:de Cont biliçlade  - CFC 7q0/93. O§ 1° do art. 10 çja 

aludida resolução estabelece que o Princípio da Prudência impõe a 

escolha da hipótese que. resulte o menor patrimônio líquido, quando se 

apresentarem opções igualmente" aceitáveis diante dos.demais Princípios 

Fundamentais de Contabilidade. 

 
 

Na Tabela 265, às fls. 2056, foram discriminados os créditos de 

natureza tributária inscritos em Dívida Ativa por Unidade Orçamentária. 

Segundo o Relatório da CAE0/2007, no tocante ao saldo do Instituto de 

Previdência dos Servidores Militares - IPSM, tal demonstrativo não reflete 

o valor total a receber por este instituto, porquanto não registra a parcela 

devida pelo Tesouro Estadual relativa às contribuições previ 
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patronal e do servidor e consignações, no montante de R$ 1,346 bilhão, 

contabilizado indevidamente em Outros Créditos a Receber. 

 
 

Ainda com base na Tabela 265, o Relatório da CAE0/2007,  às fls. 
 

2056, destaca a ausência do registro da Dívida Ativa da Fundação 

Estadual do  Meio  Ambiente - FEAM, não  obstante  a  informação  no 

sentido  de  que  a  AGE   inscreveu  89  (oitenta  e   nove)  processos 

decorrentes de multas por infraçãRàlé islação an'ibientªl. 

 
 

Tais inconsistências contábeis, conforme salientado no Relatório 

da CAE0/2007, contrariam os princípios Fundamentais de Cbntabilidaçl , 

mormente os da Entidade, da Oportunidade, da Competência e da 

Prudência, além de não observarem os comàndos contidos nos artigos 83 

a 89 da Lei 4.320/64. 

 
 

5.5.2 Da Receita da Dívida Ativa 
 
 
 

A Tabela 266, às fls. 2057, relativ'a à Receita Prevista e Receita 
 

Arrecadada, demonstra a contabilização em, Receita de Dívida Ativa, no 

montante  de  R$  169,278  milhões, o  que  corresponde  a  73,11%  da 

previsão de R$ 231,551 milhões. 
 

 
 

A  CAEO também  ressaltá, às fls. 2ÓS7;  que  a  apropriação  da 

receita de Dívida Ativa, efetuada em contrapartida à entrada do recurso 

financeiro advindo do pagamento pelo credor, deve ser retratada nas 

contas patrimoniais de Dívida Ativa e nas respectivas contas de resultado. 

 
 

Destarte, conforme anotação da CAEO, às fls. 2057, o saldo 

registrado em mutações patrimoniais no valor de R$ 204,580 milhões, 

consignado na conta 5.1.3.02.01 - Dívida Ativa, difere, em R$ 35,303 
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milhões,  daquele  lançado  em  Receita  de  Dívida  Ativa  - 1.9.3,  no 

montante de R$ 169,277 milhões. 

 
 

Segundo a CAEO, às fls. 2057/2058, a diferença é decorrente da 

apropriação indevida da parcela relativa a multas e encargos arrecadada 

pelo   IPSEMG,  no  valor   de   R$  35,290  milhões,   na   classificação 

1.9.8.99.00.00- Outras Multas e ,Juros e Mora. O restante da diferença, 
,;, -· 'A 

qual seja, R$ 13 mil, foi apo-ntada e discriminada pela'Cdntadora-Geral do 
 

Estado no Relatório Contábil da Prestação de Contas do Governador. 
 

 
. X 

Na Tabela 267, às fls. 2058, foram demonstradas as unidades 

orçamentárias e  as  respe tivas  receitas da  Dívida Ativa por  natureza 

tributária e não-tributária. Da sua anáH e. foi constatada arrecadação de 

receita tributária  pelo  DER,  no  valor de  R$· 913,89,  apesar  de  esta 

entidade não possuir tal· válor a receber inscrito em conta de Olvida Ativa 

no Balanço Patrimonial de ZQ06, nem ter efetu .do lançamento 'cl   esse 

título em 2007. 

 
 

Outro fato que merece relevo é o lançamento de receita de dívida 

ativa tributária fora do grupo 1.9.3 - Receita de Dívida Ativa, no valor de 

R$ 3,474 mil, lançado na Glassificação orçamentária t:9.1.3 f;1 -Multas e 

Juros de Mora da Dívida AtivadaTaxa de 1i1cêndio, co.nfohne fls. 2058 do 
•  -  y ,  ., ·•• · ..... 

 

Relatório da CAE0/2007. 
 

 
 

5.5.3 Dos Demonstrativos da Advocacia-Geral do Estado 
 
 
 

De início, registra-se apontamento da CAEO, às fls. 2059, que, em 

virtude da ausência de detalhamento dos saldos e da movimentação dos 

créditos inscritos em Dívida Ativa no Armazém de Informações- SIAFI, 
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e 

 

esta Corte de Contas buscou subsídios na Advocacia-Geral do Estado 

para a abordagem deste tópico. 

 
 

Com base nas informações da AGE, a CAEO elaborou a Tabela 

269, às fls. 2060, relativa à composição qualitativa da Dívida Ativa por 

tributo, onde se observa que essa é formada essencialmente de créditos 

de ICMS. Na referida tabela, também consta o registro dos códigos 907-6 
'  ' 

e 987-8, nos valores respectivos ,deR$2.356,17  R$6.:1 3,30, referentes 
 

à Divida Ativa de Multas pqr 11fração à Legislação Ambiental 
 
 

Levando-se em consideração que as multas por infração não 

possuem  caráter  tributário,  os  créditos  advindos  desse  fato  devem 

integrar a Dívida Ativa nãó2tributária.  9s[e tratar:de infração à legislação 
 

ambiental, tais créditos de"-em ser retrat dos' na:Administração Indireta, 

cuja entidade de origem a Fundação Estadual do Meio Ambiente - 

FEAM. 

 

A Tabela 270, às fls. 2061, revela que, em 2007, o saldo dos 

créditos tributário$ inscritos em Dívida Ativa atingiu omontante  de R$ 
y "'- '·.'     ' 

23,777 bilhões,  o  que  representa aeréscimo de  R$  2,24  bilhões, em 

relação ao exercício de 20Q6. 

 
 

Já a Tabela 272, às fls. 2062, revela a diferença de R$ 80,967 

milhões  entre o saldo da dívida ativa informada pela AGE, R$ 23,777 

bilhões, e aquele contabilizado no SIAFI, R$ 23,696 bilhões. 

 
 

A CAEO ressalta, às fls. 2062, que parte dessa diferença teve 

origem no exercício de 2004 e resulta da contabilização de receita relativa 

à transação entre o Estado e a empresa Petrobrás Distribuidora S.A., no 

valor de R$ 64.354.627,64. A outra parte, no valor de R$ 16.611.877,12, 

foi apontada em 2006, em virtude de recebimentos baixados no saldo 
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contábil pela Superintendência Central de Contadoria Geral da Secretaria 

de Estado da Fazenda - SCCG/SEF e não considerados como tal pela 

AGE. 

 
 

Nesse contexto, ainda com base no Relatório da CAE0/2007,  às 

fls. 2062, em razão da inconsistência das informações prestadas em 

respostas  às   aberturas  de   vista . sobre   essa   diferença   e   outros 

apontamentos, este Tribur:1al deciçfiu no julgamento do Parecer Prévio das 
 

Contas Governamentais de 2006 pela realização de inspeção, a qual se 

encontra agendada pela diretoria técnica competente para o exercício em 

curso. 

 
 

Na  Tabela  273,  às  fls.  2063,  formada  por  dados  relativos  à 

Movimentação Quantitativa .da Dívida Ativa, a CAEO destaca a ausência 

de informações referentes aos valores de "Outras Movimentações", pois 

não foram indicadas as modalidades de extinção ou exclusão dos créditos 

tributários, valendo ressaltar que a ausência de tais informaçõs insere-se 

nas ocorrências consignadas no r. despacho do Conselheiro Relator que 

determinou a at>erturade vista ao'Governador do Estado, 

 

No exercício de  2007, consoante Tabela 274,  às  fls.  2064, as 

extinções e  exclusões  dos créditos tributários totalizaram  R$ 678,890 
" >.. ,. ,      ' ,  .:·X 

milhões. Desse montante, conforme apontamento da CAEO,.às fls. 2066, 

as baixas por prescrição totalizaram R$ 22,003 milhões, valor este que 

supera o registrado no exercício de 2006, o que dá ensejo à reiteração da 

recomendação proferida por este Tribunal quanto à adoção de controles 

efetivos que incrementem a recuperação de créditos inscritos em Dívida 

Ativa. 
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5.5.4 Dos Maiores Devedores do Estado 
 
 
 

Segundo a CAEO, conforme a Tabela 275, às fls. 2066, em 2007, 

os dez maiores devedores da Fazenda Pública Estadual eram 

responsáveis pelo montante de R$ 3,624 bilhões, o que corresponde a 

15,23% do saldo da Dívida Ativa de R$ 23,777 bilhões. 
 

 
 

5.5.5 Dos Créditos Tributários na Fase Administrativa 
 
 
 

No que concerne ao  ópico  em "epígrafe,. consoante Relatório da 

CAE0/2007  e  Tabela  276, ,às fls. 2067, o  saldo  da  DívidAtiva  P 
' ' 

Balanço Geral do Estadç. não agrega .o montante a· receber Telativo à 
 

dívida ativa em fase administrativa, .R.ssim  entendida como os créditos 

tributários vencidos e não pagos até o final do exercício de 2007, mas 

ainda não inscritos pela AGE. 

 
 

Os créditos tributários que se encontram nessa situação 

representam  R$  5,395  bilhões  não  contabilizados  pela  SCCG/SEF. 

correspondendo a 23%.do saldo da Dívida Ativa. de longo Pra o. p   valor 
 

de R$ 23,591 b.ilhões, sendo esta 51 (cinqüenta . uma) vezemaior  que 
 

o  saldo da  Dívida Ativa de.':Curto .. Prazo  da  Administração Direta do 
 

Estado, conforme apontamento da CAEO;às fi. 2067. 
 

 
 

A ausência de contabilização desses créditos constitui ofensa ao 

art. 39, § 1°, da lei 4.320/64, sendo que a relevância da matéria impõe a 

sua urgente regularização, de modo a permitir maior qualidade e 

transparência nas informações contábeis do Estado. 



TRIBUNAL DE CONTAS  DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

187 Parecer da Auditoria - Contas do Governador-  2007 

 

 

 
 
 

5.5.6 Das Medidas Adotadas para Cobrança da Dívida Ativa 
 
 
 

Neste tópico, em atenção às solicitações feitas pelo Conselheiro 

Relator, a AGE prestou informações sobre as ações implementadas em 

parceria com a SEF e o Ministério Público visando à recuperação de 

ativos e combate à sonegação fiscal,  tais como: aumento do número de 

advogados  do   Estado,  o   que   permitiu  aperfeiç<?c: r   e   melhorar  o 

acompanhamento das ações judiciais na capital e no interior;,e a criação 

do Cadastro Informativo de 'Inadimplência - CADIN, que veio favorecer a 

cobrança  da  dívida  _e   pa sou"a   constituir  e)Çcelente instrumento  na 

recuperação de créditos para o Estado. 

 
 
 

5.6  Precatórios e Sentenças Judiciais 
 
 
 

Das  decisões  judiciais condenatórfas  transitadas em  julgapo 

oriundas  de  ações  manejadas  contra  a  Fazenda  Pública  Federal, 

Estadual ou Municipal, surgem os precatórios, os 'quais serão satisfeitos 

conforme a cronologia d ua apresentaçãpelos  tribunais à autoridade 

competente do respectivo ente federativo. Ou s ja, é forma de execução 

por quantia certa contra a Fazenda Pública,  regulada pelo art. 730 do 

Código de Processo Civil. E,m  r alid dé1  funci()na COIJl.Q  sucedâneo  de 

penhora, em virtude do princípio da impenhorabilidade de bens públicos. 
 

 
 

Por força do insculpido no § 1o    do art. 100 da Constituição da 

República, reservar-se-á compulsoriamente montante, em dotação 

orçamentária específica, suficiente para o pagamento dos precatórios 

judiciários apresentados até 1 o   de julho, fazendo-se o pagamento até o 

final do exercício seguinte, não prescindindo tal pagamento de considerar 

a perda do valor aquisitivo da moeda. 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Gabinete  do Auditor Licur;go Mourão 

destinados ao pagamento de precatórios. 

188 Parecer da Auditoria - Contas do Governador-  2001 

 

 

. 

 

Na tentativa de resolver o grave problema do atraso no pagamento 

dos precatórios e extirpar a cultura do descumprimento de precatórios, a 

Emenda Constitucional 30/2000 determinou que as dotações fossem 

consignadas diretamente ao Poder Judiciário, porquanto tal verba não 

pertence ao Executivo, nem ao Legislativo ou ao Ministério Público, mas 

tão-somente ao Judiciário, com destinação específica aos credores do 

Estado. 

 

Nesse  contexto,  taiJlbéffi,· há  de  se  registrar  a  alteração  na 

legislação  advinda  com  a  promUlgação, da   Lei  Federal  11.42-9, em 
/ . . 

26/12/06, que dispõe sobre a 'utilização de parte dos depósitos judiciais_de 

tributos para pagamento de:precatórios de qualquer natoreza e da dívida 

fundada dos Estados ou do Distrito Federal, desde que instituído fundo de 

reserva destinado a garantir a restituição da parcela de depósitos, quando 

encerrado o processo litigioso com ganho de.causa para o depositante. 
 

 

Por seu turno, o Governo do Estado de Minas Gerais editou o 

Decreto 44.457, de 5/
.
2/07•. dispo.ndo, em seus artigos 1° e 2°, sobre os 

procedimentos de ·repasse  d?s' depósitos  judiciais  do  Estado  e  sua 

utilização no pagamento de precatórios e da dívida fundada estadual. Nos 

termos de seu art. 3°, foi prevista a constituição do fundo de reserva a que 
 

se refere a Lei Federal 11.429/Ç6, a _fim  de garantir.·manutenção  de 

recursos suficientes para atender a possíveis despesas com restituições 

de depósitos judiciais a contribuintes. 

 
 

Consoante Relatório da CAE0/2007,  às fls. 2069, com base em 

resposta enviada pela Secretaria de Estado da Fazenda-  SEF, ainda não 

ocorreu nenhuma movimentação de recursos, visando ao objetivo 

colimado com a edição do aludido decreto estadual. Ressaltou, outrossim, 

que  o  Estado  vem  aumentando  o  montante  de  recursos  financeiros 
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Ainda no âmbito da legislação estadual aplicável à espécie, insta 

salientar a promulgação da Lei 17.113, em 5/11/07, que acrescentou à Lei 

14.699/03, o art. 10-A, determinando que os precatórios de natureza 

alimentar em atraso, cujos credores originários tenham idade igual ou 

superior a sessenta e cinco anos, terão prioridade e preferência para 

pagamento pelo Poder Executivo, observada a disponibilidade de caixa 

do Tesouro Estadual. 

 
 

A respeito dQ tema introduzido pela nova lei promulgada no final do 
,,, 

exercício de 2007, matéria veiculada no Diário Oficial "Minas Gerais", de 
 

11/4/08, à  pág.  7,  noticia  que,  em  3/4/08,  foi  reali;zada a  primeira 

audiência de conciliação com prioridad,e para o pagamento de precatório 

para idosos, em obe'diência,à Lei Estadual17.113/07. 

 
 

5.6.1 Execução Orçamentária e Financeira 
 
 
 

A Tabela 277, às fls: 2071, revéla que a execução orçamentária da 

despesa com precatórios e sentenças judicjais ocorreu inte9ralmente hp 

Poder Executivo, no montante de R$ 334,926 milhões, sendo R$ 9.9,626 

milhões  (29,75%),  pela  Administração  Direta  e, R$  235,300  milhõ,es 

(70,25%) pela Administração lnd,ir,eta. 

 
 

Cumpre  ressaltar  que,  de  acordo com  ó  § 2°" do  art.  100  da 

Constituição Federal de 1988, as dotações orçamentárias da LOA e os 

créditos adicionais abertos serão consignados diretamente ao Poder 

Judiciário. Por disposição do modelo orçamentário, isso não significa que 

as verbas reservadas para pagamento de precatório devam compor o 

orçamento  do  Judiciário,  mas  apenas  que  os  recursos  financeiros 
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ao 

 

destinados a pagamento de precatórios serão entregues ao  Judiciário 

para que ele promova o respectivo pagamento do débito. 

 
 

Diante da publicação da LOA, até por imposição do sistema 

orçamentário, os créditos orçamentários ficarão disponíveis para o Poder 

Executivo do  ente  devedor  que  realizará  o  orçamento  ao  longo  do 

exercício financeiro. De fato, o q e. será .consignado ao Poder Judiciário 
'"   _,          ".  ' .'  ;,     ' ' 

são   os   recursos   financeiros  Jn"úmerários), os   qüais . deverão   ser 
 

depositados  em  conta l> ncária  abert9  para  esse  fim,  cabendo  ao 

Judiciário promover os págamen os. Essas quitações têm como suporte 

orçamentário a rubrica Sentenças Judiciárias de cada entidade devedora, 

a quem compete emitir empenho, à conta de tal dotação, transferindo os 

recursos  ao  Tribunal,  órgão  pagador,  responsável  pela  inscrição  do 

débito. 

 
 

Feitas tais considerações a respeito do tema, passa-?e à análise 

da  Tabela  278,  às  fls:2072,  onde  se  verifica  que  algum? órgãos  e 

entidades da Administração Pública Estadual deixaram de cumprir os 

comandos contidos nos§ 1° do art. 100 da Constituição Federal de 1988 

e § 1° do art. 25 da Lei 16.314, de 10/8/06 (LD0/2007),  que obrigam a 
 

inclusão no  orçamento  de  verba  necessária 
' 
. pagamen

'
to  de  seus: 

 

débitos oriundos de sentenças ju iciais tr ;risitadas êm)ulgádo,  com bàse 

na relação de débitos apresentados até 1o· de 'julho. 

 
 

Dentre as 43 (quarenta e três) unidades orçamentárias que 

alocaram recursos no orçamento para acobertar despesas  com 

precatórios judiciais, 28 estabeleceram crédito inicial de R$ 1 mil, o que 

resultou, em algumas delas, a necessidade de abertura de créditos 

adicionais durante o exercício. Tal procedimento, segundo a CAEO, à fls. 

2073,  indica  que  os  valores  fixados por  aquelas unid des  foram 
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subestimados em relação ao montante real que deveria compor o 

orçamento. 

 
 

A  corroborar  o  apontamento  destacado  pela  CAEO  no  item 

anterior, verifica-se, à fls. 2073, que a despesa realizada com precatórios, 

neste exercício, no valor de R$ 334,926 milhões, sofreu um incremento de 

89%  em  relação  ao  exercício  de  2006,  cujo  montante  totalizou  R$ 
 

177,344 milhões. 
 

 
 

5.6.2 Saldos a Pagar dPr catórios  e SentençaJudiciais 
 
 
 

Segundo o Relatório:da  CAEà/2007, às fls.2075, o  aldo  totadl e 
 

Precatórios Judiciais  inscrito em  Obrigações Liquidadas  a  Pagar, em 
 

31/12/07, atingiu o valor de R$ 1,550 bilhão, sendo R$ 257,357 milhões 

devidos pela Administração· Direta e R$ 1,292 bilhão, pelas Autarquias e 

Fundações. 

 
 

Ainda de acordo com o ref rido relatório e segundo a CAEO, às fls. 
 

2075, o saldo acima ponta.po    ô·constante,,do (maz.em de)!lformaçõe.s 
.  . . 

- SIAFI, no relatório de Restos a Pagàr Processàdos, o qual diverge do 
,..   ·'- 

valor publicado no Quadro da Dívidà8onsolidada I::Jquidado.Relatório de 

Gestão Fiscal em R$ 549 mil,..uma vez.que este.valor não foi considerado 

nas Obrigações da Dívida Fundada. 

 
 

Assim, tal divergência infringe os limites impostos pelo art. 30, § 7°, 

da LRF, pois os precatórios não pagos durante a execução do orçamento 

em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins 

de aplicação dos limites de endividamento dos entes da Federação. 
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Da análise da Tabela 284, às fls.2078, conclui a CAEO que, do 

total da despesa orçamentária realizada com precatórios e sentenças 

judiciais pela Administração Pública Estadual, no valor de R$ 334,926 

milhões, foram pagos R$ 68,695 milhões, que correspondem a 20,51% do 

total  realizado.  Do  saldo  das  Obrigações  Liquidadas  a  Pagar  de 

Exercícios Anteriores, existente em 31/12/06, no montante de R$ 1,457 

bilhão, foram pagos, no  exercícjo de 2007, R$ 158,931 milhões, que 

representam 10,90% daquele salgc{' 

 
 

5.6.3 Dos Controles Realizados 
 
 
 

5.6.3.1 Pela Advocacia--Géral do Estado 
 
 
 

Segundo a CAEO, às fls. 2078, a" Advocacia-Geral .do. Estado - 

AGE, por meio de sua Procuradoria do Tesouro, Precatórios 9 'Trabalho, 

vem atuando, em conjunto com o Juízo Auxiliar de Conciliação de 

Precatórios do Tribunal Regional do Trabalho - 3a Região e com a Central 

de  Conciliação  de  Precatórios (CEPREC) do  Tribunal . de . Justiça do 

Estado de Minas Gerais, em precatórios trabalhistas .é de execuç o.de 

menor valor, envolvendo entidades da dministração Direta e Indireta do 

Estado de Minas Gerais. 

 
 

5.6.3.2 Pelo Tribunal Regional dó Trabalho- 38  Região 
 

 
 

No tocante ao montante dos recursos repassados mensalmente ao 

TRT-  3a Região, observa-se, com base no Relatório da CAE0/2007, às 

fls.2079, que os depósitos totalizaram R$ 2,846 milhões, enquanto os 

pagamentos foram de R$ 2,809 milhões, restando um saldo de R$ 71,9 

mil para o exercício seguinte. 
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Levando-se em consideração que, no exercício de 2006, o Estado 

depositou o valor de R$ 44,742 milhões, que acrescidos ao saldo anterior, 

permitiu o pagamento de R$ 47,843 milhões, observa-se, destarte, 

redução acentuada nos valores repassados ao TRT- 3a Região. Tal 

redução também pode ser verificada no que tange ao repasse dos 

recursos para pagamento de Precatórios de Pequeno Valor, consoante 

Tabela 286, às fls.2080, tendo em vistaque, no exercício de 2006, foram 

registrados R$ 34,243 milhões de depósitos e R$ 36,740 milhões, a título 

de pagamentos. 

 
 

5.6.3.3 Pelo Tribunal de Justiça·do Estado de Minas G rais 
 
 
 

Diferentemente da situação verificada no item anterior, os valores 

estampados na Tabela 287, às fls.2081, revelam que, no exercício de 

2007,  houve  um  aumento' substancial, tanto  no  valor  dos  depósitos 

efetuados pelo Tesouro Estadual, ho total de R$ 1,79,41t milhões, quanto 

nos pagamentos realizados pelo  Tribunal de  Justiça, de  R$  '174,087 

milhões, o que representa ;!.Jm  in,crentento de 476,02% 110 montante dds 
·, 

depósitos e 425,41% nos p garnentos, em  laçãp ao exercício de 2006. 
 

 
 

Já a Tabela 288, às: fls.2082.::demonstra, em todos os meses, a 

ocorrência de diferenças entre o $aldo. contábil da conta 112.04.01.00.00 

- Sentenças/ Depósitos Judiciais -  e  o  saldo  apurado  nos  controles 

financeiros dos Tribunais (TRT- 3a Região e TJMG). 

 
 

Conforme assinalado no Relatório da CAE0/2007, às fls. 2082, tais 

divergências já foram objeto de apontamentos e recomendações em 

exercícios anteriores, mas o Estado não tomou providências no sentido 

de promover a necessária conciliação entre as contas contábeis que 

envolvem os registros da movimentação de recursos financeiros para 
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quitação de precatórios, visando assegurar a exatidão das informações 

constantes dos balancetes contábeis. 

 
 

No que concerne ao pagamento de precatórios através da Central 

de Conciliação de  Precatórios - CEPREC, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais, cumpre ressaltar notícia publicada no "Minas 

Gerais", de 11/4/08, à página 7, segundoa qual, entre 2Q06 e 2007, foram 

totalmente quitadas as dívidas m precatórios de diversas autarquias e 

fundações estaduais (ADEMG, DETEL, UEMG, HEMOMINAS, Fundação 

Clóvis Salgado, TV Minas, IEPHA, Fund,ação )João Pinheiro, FHEMIG, 

CETEC, RURALMINAS, IEF, lMA, DRH e FUNED). Também foram pagos 

os precatórios do ;DER, do Estado e do IPSEMG vencidos entre 1995 e 

2001, sendo que os vencidos em 2002 gomeçaram a ser pagos em março 
 

de  2008.  No  total,  os  pagamentos efetuados ·por  todos  esses  entes 

públicos entre 2006 e 2007 somaram cerca de R$ 500 milhões. 

 
 
 

5.7 A  Função  Seg4ránça  Pública  no  Estado  de  Minas 
 

Gerais 
 
 
 

A Constituição Federal de 1988 .preceitua em seu art. 144 que a 

segurança pública, dever do .Est çfo, d)reito e r spons(l,,bilidade de todos, 

é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio. Em observânéia ao principio da simetria com o 

centro, tal preceito é reproduzido no art. 136 da Carta Mineira. 

 
 

Conforme bem salientado pelo Auditor 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, 
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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 Relatório da CAE0/2007, às fls.2083, 

os  gastos com  a  função  Segurançá Pública répres r)tam  18,22% da 
··' 

Receita Corrente Líq1,1id9, .no valor de R$ 23,493 bilhões. Em valores 
 

monetários, tais despesas somaram R$ 4,280 bilhões; 8,99% acima do 

inicialmente fixado e corresponderam a 13,19% da despesa realizada ÇR$ 

32,443 bilhões).  · 
 

 
 

Na Tabela 289, às fls.2084, quanto à análise das despesas 

correntes, no  total  de  R$  4,065  bilhões, verifica-se  que  os ·maiores 

dispêndios ocorreram com:Vencif11entos e Vantagems Fixas, no montante 
 

de R$ 1,871 bilhão (46,02%), dos quais R$ 1.404 bilhão (34,54%) são 

referentes ao Pessoal Militar e R$ 466,576 milhões (11,48%) ao Pessoal 

Civil. 

 
 

No tocante às despesas realizadas com investimentos, na Tabela 
 

291,   às   fls.2086,   observa'!se , que   houve   um   acréscimo   nominal 
?  · ' • '. '· >' '<  .... ,.          ' 

significativo desses gastos, se CQfl)paradc!Fexercício de 2007..ao de 2003 

(647,22%). Entretanto, no comparativo entre 2006"e  20b7, percebe-se 

que houve uma redução dos investimentos na ordem de 19,27% para 

esse exercício. 

 
 

Na Tabela 292, às fls.2087, foram discriminadas as fontes dos 

recursos que acobertaram a realização de tais despesas, compreendidas, 

basicamente, por Recursos Ordinários (Tesouro), equivalentes a 83,17%; 

em seguida, a Taxa de Segurança Pública com 11,91%. 
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Cumpre destacar ainda, em conformidade com o Relatório da 

CAE0/2007, às fls.2089, que a empresa Ohio Consultoria Ltda. vem 

prestando os mais variados tipos de serviços e fornecimentos a diversos 

órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado, os quais totalizaram 

o montante de R$ 1,040 milhão, nos exercícios de 2005 a 2007. Tais 

pagamentos compõem-se, basicamente, de pequenos yalores, mas cujos 

somatórios de cada exercfcio infringem os limites previsJ()s.na Lei Federal 

8.666/93 e os princípiqs constitucionais insertos no art. 37 da Constituição 
 

da Federal de 1988. 
 

 
 

A CAEO também destacou que, em relação à função Segurança 

Pública, à fls. 2089, o total das despesas decorrentes com a contratação 

da citada empresa atingiu o montante de R$ 411 mil, nos referidos 

exercícios. 

 
 

Em atendimento ao Ofício n. 0991   de 14/1/08, da lavra do 

Conselheiro  Refator  das ·Contas/ Governamentais d.e  2007,  a  AUGE. 

prestou esclarecimentos no sentido de que a sede da citada empresa não 

funciona no endereço registrado na JUCEMG, além de que há mais de 

um ano a loja encontra-se. fechada,.. o que ensejou o acjo namento das 

Secretarias  Estadual  e   M\:)nic!pal ·.de   FazeJ'lda,  inistério   Público, 

JUCEMG, Delegacia  da  Receita Federal e  SEPLAG para  as  devidas 

providências. 

 
 

5.7.1 Programas de Trabalho 
 
 
 

Conforme Relatório da CAE0/2007, às fls.2092, em termos de 

execução orçamentária, os principais programas voltados para a área de 

Segurança  Pública  foram:  Apoio  à  Administração   Pública  (55,69); 
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Obrigações Especiais (26,07%); Reforma e Profissionalização do Sistema 

Prisional (5,43); Polícia Ostensiva (3,17%) e os estruturadores: Redução 

da  Criminalidade Violenta em  Minas  Gerais (4,43%)  e  Ampliação de 

Vagas e Modernização da Gestão do Sistema Prisional (1,57%). O 

somatório desses programas representa 96,36% da execução 

orçamentária. 

 
 

Passa-se à análise dos programas destacaêlos p là CAEO, a partir 
 

das fls. 2092 de seu relatório: 
 

 
 

5.7.1.1 Programa 312 - Reforma  e  Profissionalização do 
 

Sistema Prisional 
 
 

Tendo como executor a Secretaria de Estado âa Defesa.'Social 

SEDS, verificou-se que os créditos autorizados e as despesas realizadas 

com as ações,inseridas no progt ma em epígrafe estão sintetizadas na 

Tabela 296, às fls.2093. Da  análise dos dados ali inseridos, conforme 

destacado no Relatório da CAE0/2007, observa-se que, do montante de 

R$ 231,873 milhões, relativo às Despesas Correntes realizada   nos 

projetos que compõem esse programa, R$ 131,906 milhões r ferem-se a 

gastos com Outras Despesas de Pessoal decorrérítes dê Çontratos de 

Terceirização. 

 
 

No comparativo dos gastos referentes aos exércícios de 2006 e 
 

2007, verifica-se que as Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos 

de Terceirização passaram de R$ 110,607 milhões para R$ 131,906 

milhões, o que representa um crescimento nominal de 19,26%. 
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5.7.1.1.1  Associações  de  Proteção  e  Assistência  aos 
 

Condenados - APACs 
 
 
 

Dizem respeito às instituições não governamentais dedicadas à 

reintegração social de condenados a penas privativas de liberdade. O 

trabalho dessas associações baseia-se em um método que se destaca 

pela co-responsabilidade do preso em suá recuperação,.pela sinceridade, 
 

solidariedade e disciplina para reciclarvalores e desenvolver.o potencial 

das qualidades dos conderíàdos... 

 
 

A Tabela 297, às fls.2095, revela os gastos referentes às 

subvenções sociais destiQadas às APAGs, os quélis atingiram o montante 

de R$  3,188 milhões, cujos maiore ,favorecidos  foram as  APACs de 

ltaúna, Santa Luzia, e Pass()s. 

 
 

5.7.1.1.2  Gestão· Prisional 
 
 
 

No que toca à transferência da administração das cadeias, 

presídios e presos e desvinculação da polícia civil·das  atividades de 

administração prisiónal, de acordo. com  as fls. ,2096, do  Relatório da 

CAE0/2007, verifica se que, em' cumprimento ao disposto nà Lei 12.985, 

de 30/7/98, alterada pelá Lei 1'3.720, dé27/9/00;'houve',a transferência de 

20.974 presos das cadeias êustodiadas pela Polícia Civilpara  o Sistema 
 

Penitenciário do Estado, no período compreendido entre 2002 e 2007. 
 

 
 

O aumento expressivo de presos custodiados pela SEDS, com a 

conseqüente desoneração da Polícia Civil de tal mister, permite que esta 

resgate as suas atribuições investigativas, o que certamente contribui 

para o aumento da segurança pública. 
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5.7.2 Programa 231- Polícia Ostensiva 
 
 
 

Tendo como órgão executor a PMMG, os recursos alocados no 

orçamento do Estado para esse programa, os créditos autorizados e as 

despesas realizadas estão perfilhados na Tabela 298, às fls.2096. Os 

gastos realizados para a execução desse programa atingiram o montante 

de  R$  135,722  milhões,  sendo. R$  106,333  miJhões para  Despesas 

Correntes e R$ 29,388 milhões estihados  à Despesas de Capital. 

 
 

Na primeira Tabela r lativ9 ao programa em epígraf.  às fls.2097, 

revela-se que a PMMG teve um aumento de .8.463 servidores, passando 

de 39.304 para 47.767 servidores efetivos. o aumento do ,número de 

servidores  na  PMMG  vem  ocorrendo: desde  2003,  acompanhando  ó 
 

crescimento da população atendida. 
 

 
 

As tabelas seguintes, quais sejam, 300, 301, 302, 303, e 304, às 

fls.  2098  a  2102,  retratam  as  ocorrências  policiais,  prisões,  crimes 

violentos e apreensões de armas, no ·período de 2003 a 2007. Dentre o 

indicadores de··.. violência. tr tagos .nes.sas t9 eJas  e··. gráficos,, há . de . 

destacar os dados relativos à T bela  303 - Crimes Violentos, os .quais 
,.  · 

permitem  visualizar . a  trajetqria  descendente  do  número  de  crimes 
«-,.:  --:' ...       ·- .• ._y 

violentos desde 2005, registrando-se o  p.ice·no·ano, d.e:2003 (103.294), 

caindo para 85.522, no exercício de.2007. 

 
 

5.7.3 Programa 644- Ampliação de Vagas e Modernização 

do Sistema Prisional 

 
 

Registra-se, de início, que a Secretaria de Estado de Transportes e 
 

Obras  Públicas  -  SETOP  é   o  órgão  legalmente  responsável  pela 
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construção e reforma de estabelecimentos prisionais, por intermédio do 
 

Departamento Estadual de Obras Públicas- DEOP. 
 

 
 

As ações relativas ao programa em epígrafe, as despesas fixadas, 

as alterações orçamentárias e o montante realizado pelos órgãos 

executores estão demonstrados na Tabela 305, às fls.2103, cujos gastos 

se concentram na ação Construção de Unidades Prisionais, executada 

pela SETOP (R$ 42,005 milhões) e pela SEDS (R$ 7;831 milhões), e na 
 

ação  Melhoria  e  Estruturação ,da  Segurança  do  Sistema  Prisional, 

executada pela SEDS (R$ 7,086 milhões), que representaram 62,69%, 

11,69% e 10,58% po total de gastos realizados .(R$  67,'004 milhões), 
 

respectivamente. 
 

 
 

Conforme  apontam nto   do  Relatório  da   CAE0/2007,   às  fls. 

2104/2105, a exemplo do ocorrido no exercício de 2006, a SETOP ora 

emite nota de empenho referente. a despesas com obras ç:Je  reforma de 

unidades prisionais, no projeto Construção d(3  Unidades Pri ionais,  ora 

inverte a  situaç,ão, classifican o despesa  decórre.[lte de  obras de 

construção no projeto de Reforma de Unidades Prisionais. 
·.-' ' 

 
 

No bojo do  prog.rama relativo à Ampliação . de  Vagas e, 
,u   -    •• '•  ' • 

Modernização da Gestão do Sistema Prisional, para o exercício de 2G07, 

especificamente nos projetos Construção e Reforma de Unidades 

Prisionais, executados pela SEDS, foràín incluídos repasses de recursos 

para Municípios e Entidades Privadas sem Fins Lucrativos, a título de 

Auxílios, através de convênios, no valor de R$ 8,639 milhões. Desse 

montante, R$ 7,951 milhões referem-se a transferências a municípios e 

R$ 688 mil, às Associações de Proteção e Assistência aos Condenados 

APACs, respectivamente, para construção e reforma de presídios e 

cadeias  públicas  e  na  construção e  ampliação  de  Ce tros  de 

Reintegração Social. 
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A Tabela 307, às fls.2106, demonstra os valores repassados aos 

municípios signatários dos convênios celebrados com a SEDS, tendo sido 

contemplados os municípios de Alfenas, Ouro Branco, Guaranésia e Três 

Corações, com as maiores alocações de recursos para construção e 

reforma de unidades prisionais. 

 
 

O  Relatório  da  CAE0/2007,  às  fls.2106,  a  exemplo  do  item 

anterior, consigna o fato da:despesa com a reforma da Cadeia Pública de 

Araxá, no valor de R$ 394 mil, ter sido registrada no projeto Construção 
X  ' 

de Unidades Prisionais, quando o correto serià a classificação no projeto 
 

Reforma de Uni.dades Pristonais. 
 

 
 

Também destaca qua meta prevista naLOA  era a reforma de 35 

unidades, mas  até o fina].· do exercício foram executadas 7  reformas. 

Ressalta-se que a previsão orçamentária visandoJais reformasfoi, fixa9a 

em R$ 5 milhões. Já os gastos atingiram o montante de R$ 92õ :mil. 

 
 

5.7.4 Programa 313-:- dução da Criminalidade Violenta · 
 
 
 

Insta salientar, de início, que são .órgãos executores do respectivo 

programa a Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, ".a  Polícia Civil de 

Minas Gerais - PCMG, a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS, 

o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG e a Secretaria 

de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP. 

 
 

As despesas realizadas com o programa epigrafado estão 

demonstradas na Tabela 308, às fls.2107, cujos créditos iniciais foram 

previstos em R$ 200,324 milhões, os autorizados atingiram o montante de 
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R$ 196,968 milhões e as despesas realizadas somaram R$ 189,578 

milhões, o que representa 96,25% dos créditos autorizados. 

 
 

Diferentemente da situação verificada no item anterior, a meta 

prevista na LOA era a construção de três unidades com recursos de R$ 9 

milhões.  Ao   final   do   exercício,  segundo   consta   do   Relatório  da 

CAE0/2007, à fls. 2109, a meta foi atingida, com acréscimo de uma 

reforma, no montante de R$ 9,870·milhões. 

 
 

5.7.4.1 Subvenções Sociai /Co'ntribuições 
 
 
 

Ainda dentro do. programa Redução da Criminalidade Violenta em 

Minas Gerais, a SEDS, visando à execução de projetos relacionados à 

segurança pública, repassou recursos a diversas  entidades de caráter 

assistencial ou cultural, sem fins lucrativos, por meio de convênios, a título 

de Subvenções .. Sociais,  6 equivalente a R$  1Ój.001  milhões, os quais 
 

estão  sintetizados na  Tabela  31O,  às  fls.2t1O.  Já  a  Tabe.la 311,  às 

fls.2111, revela os recúrsos repássados aos municípios para o 

atendimento de.taJ progrqm.  np montante q R$2,311 milhõe  . 

 
 

O Relatório da CAE0/2007, às fls. 2111, destaca que osconvênios 

celebrados entre o Estado de Minas .Gerais,  por.meio. da ·Secretaria de 

Esportes e da Juventude - SEEJ, e diversas entidades, quais sejam: os 

de n. 394/07, 452/07, 453/07, 454/07, 455/07, 457/07, 462/07, 467/07, 

473/07, 475/07, no valor de R$ 27 mil cada, e o de n. 474/07, no valor de 
 

R$ 26.816,45, tiveram os recursos repassados pela SEDS, à conta da 

dotação orçamentária 1451.06.421.313.1673.0001.3350.43.01.1.10.1. 

 
 

No entanto, conforme ressaltado no aludido relatório, às fls. 2111, 

de  acordo  com  a  cláusula  quinta  desses  convênios,  cab    à  SEEJ 
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promover o repasse de recursos financeiros necessários à execução das 

atividades previstas na cláusula primeira, o que não se coaduna com o 

efetivamente realizado, visto que os referidos recursos foram repassados 

pela SEDS. 

 
 

Tal apontamento foi incluído pelo Conselheiro Relator no r. 

despacho de abertura de vista ao Governador do Estado, em virtude de 

não haver, nos mesmos, previsãq:éJai?terveniêrtCia dâS,E:DS.. 

 
 

5.7.4.2Avaliação  das .. Açõ. s  do  Programa  Redução  da 
 

Criminalidade Violenta 
 
 
 

Neste tópico, o Relatório da CAE0/2007,  às fls. 2112 e 2113, 

destacou os prqjetos volt?dos para ações de  prevenção . primária  nas 

áreas de maior'incidência criminal, compostos pelos programas Fica Vivo 

-Controle de Homicídios de Minas Gerais, voltado para jovens entre·12 e 
 

24 anos em situação de risco social, e Mediação de Co11flitos, cujas ações 

estão  direcionadas  às  comunidades  de  vilas, favelas   e  aglomerados 

urbanos, com a realização de campanhas educativas, oficinas de inclusão 

produtiva e outros eventos que visam à redução das oportunidades. de 

ocorrência criminal. 

 
 

Conforme estudo da CAEO,· às fls. 2112,. para o primeiro projeto, foi 

previsto na LOA o atendimento a 13.000 jovens, com recursos de R$ 

7,000 milhões. Ao final do ano, foram registrados 16.830 atendimentos, e 

gastos R$ 6,441 milhões com a execução do projeto Fica Vivo. 

 
 

O projeto Mediação de Conflitos, também conforme apontamento 

da CAEO, à fls. 2112, e a exemplo do projeto anterior, re.  izou 17.355 
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atendimentos, com  gastos de  R$  1,445  milhão,  quando  a  meta  era 

atender 15.000 pessoas, com recursos de R$ 1,500 milhão. 

 
 

O Relatório da CAE0/2007, às fls. 2112 a 2113, destaca os 

números relativos aos atendimentos e recursos gastos com a execução 

dos projetos no âmbito da política de prevenção secundária-  que tem por 

escopo  o  atendimento  às  pesspas  que  vivenciaram  experiências  de 
"  ,, 

determinados crimes ensejadore ,do cumprimento de.penas ou medidas 
 

alternativas à prisão - bern como na terciária, cujo público-alvo são os 

indivíduos que cometeram delitos ou crimes, egressos do sistema 

prisional e pessoas envolvidas com outros níveis de violência. 

 
 

Em relação aos indicadores .  de  criniinalidade, reportagem 

publicada no "Minas Gerais." de 4/12/0l,à  página 5, divulgou importante 

redução na ocorrência de. crimes violentos no Estado. De acordo com a 

medição estatística realizadc;t  pela  SEDS, em ·parceria com  a UFMG, 

verificou-se uma  queda  de  24,7% no  índice de  crimes  violentos .no 

território mineiro. A maior queda foi registrada na Região Metropolitana de 

Belo Horizonte- RMBH, com queda de 45,4%. 

 
 

No que pertine  à  xecução; orçamentária decorrentdo projeto. 

Criação  e  Manutenção  de : Nú leos  de . Pre"' nçãp  à· Criminalidade, 

relatado às fls. 2113 e 2114, realizada.pela SEPS em parceria com as 

OSCIPs Elo - Inclusão e  Cidadania e  a Associação Preparatória de 

Cidadãos do Amanhã -APRECIA, a aplicação dos recursos repassados a 

tais entidades foi objeto de Inspeção Extraordinária deste Tribunal, cujos 

resultados são  tratados  em  processos  específicos  nos  quais  foram 

avaliadas as execuções orçamentárias e financeiras, conforme Relatório 

da CAE0/2007, às fls. 2025. 
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5.7.5 Programa 235 - Construção, Ampliação e Reforma 

de Unidades 

 
 

O programa em epígrafe teve como executores a SETOP e a 

PCMG, sendo que a Tabela 312, à fls. 2114, revela as despesas 

realizadas decorrentes de unidades prediais da Polícia Civil construídas 

e/ou   reformadas,  custeadas  com   recursos  oriundos   da   Taxa   de 

Segurança Pública, no montante de R$,5,265 milhões. 

 
 

Conforme  destacado  pela  CAEO,  às  fls.  2115,  a  exemplo  da 

situação  verificada  no  programa  relativo  à  Ampliação  de  Vagas  e 

Modernização da Gestão do Sistema Prisional, foram emitidas nots  de 

empenho  em  projetos  que  não  se,  coadunam ·.·com  o  tipo. de  obras 

realizadas. Isso porque as d;espesas fepresentadéits pelbs empenhos n. 50 

e 182, no valor total de R$ 136 mil, foram registradas no projeto 186 - 

Construção de :.Unidades da Polícia Civil - mas· que, por se. tratarem de 

obras de reforma, deveriam ser registradas no projeto 393 - Reforma e 

Ampliação de Unidades Prediais. 

 
 

5.7.6 Programa 308....: Promoção.de Defesa Social 
 
 

o programa sob análiS'e tem comb executor o Cdrpo·de Bombeiros 
 

Militar de Minas Gerais - CBMMG e contempla cinco ações, cujas 

despesas realizadas totalizaram a importância de R$ 51,520 milhões, em 

conformidade com os valores discriminados na Tabela 313, às fls. 2115. 

As despesas decorrentes com a execução desse programa foram 

voltadas, basicamente, para coordenar e executar ações de defesa civil, 

prevenção, combate e perícia de incêndios, socorro, busca e\alvamento. 

 
 
 

\ 
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Às fls. 2116, na Tabela 314, foram retratados os números relativos 

às ocorrências atendidas pelo CBMMG em todo o Estado, no período de 

2003 à 2007. 
 

 
 

Da análise desses dados, observa-se trajetória ascendente no 

número  de  ocorrências  desde  2003. Levando-se  em  consideração  a 

informação de que o número de ervidqres  caiu de 4.643, em 2006, para 
"  ' 

4.598, em 2007, enquanto o nú'TI. r'o de ocorrênCias at Q{:jidas passou de 
 

243.446  (2006)  para  288.913  (2007),  é   possível  vislumbrar   maior 

eficiência na gestão do CBMMG, que conseguiu atender mais ocorrências 

com um quadro menor de servidores. 

 
 

5.7.7 Demais".Programas Execut dos 
 
 
 

No tocante aos ·programas referentes à  Preservação da Ordem 

Pública, Exercício da Polícia Judiciária e lnvestigaçãd Criminal (229), 

Administração de Trânsito (240), Recolhimento e Guarda de Detentos do 

Estado (228), Ações de Def sa Civil nos Municípios Mineiros (64), Serviço 
' '  ' ,.    ,, 

Especial de Segurança (57), q Relatório dCAE0/2Q07, às fls. 2116. .a 
 

2118, alude às ações predominantes étesses prowamas  e destaca, tão 

somente, os valores.orçados e .executados. 
 

 
 

5.7.8 Recursos     Federais    Destinados    às    Ações     de 
 

Segurança Pública 
 
 
 

O Relatório da CAE0/2007, às fls. 2118 a 2122, destaca a política 

de segurança pública do Governo Federal no combate e prevenção à 

violência no território nacional, por meio de parceria com Estados e 

Municípios, envolvendo o Departamento Penitenciário Nacional, a 

Secretaria  Nacional  de   Segurança  Pública  - DEPE   SENASP,  o 
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Ministério da Justiça, gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública - 

FNSP. 

 
 

Dentre as tabelas que retratam os recursos repassados pelo 

Governo Federal ao Estado de Minas Gerais, no combate e prevenção à 

violência, sobressai a de n. 316, às fls. 2119, na qual foram sintetizados 

os valores repassados desde 2003. 

 

Da análise dos valores ali inseridos, constata-se que o ritmo do 

repasse  financeiro  para  o  Estado  vemdiminuindo    progressivamente 
)' 

desde  2005.  O  pico  se  deu  no  exercício· de . 2004,  qtiando  forç m 
' .. 

repassados  R$  28,508  milhões; em  2007,  o  montante  sofreu  queda 
 

vertiginosa e caiu para R$ 3,225 milhõ s. o que representa apenas 8,83% 
 

do maior valor repassado. 
 
 

A respeito do tema, Luís Flávio Sapori30   firma que "quanto mais a 

União diminui o repasse dos recursos desse fundo para as unidades da 

federação, menor é a capacidade de .modelar as·políticàs  estaduais de 
. 

segurança pública.segundo as  iretrizes  federais". 
 

 
 

Sendo assim, . faz-se  necessário que  o  Estado  envide  esforços 

perante o Governo Federal para retomar o ritmo dos investimentos em 

segurança pública repassados até 2004. 

 
 

5.7.9 Despesas Realizadas pelo Estado, por Funções 
 
 
 

No  que  tange  às  despesas  realizadas  na  Função  Segurança 
 

Pública e nas demais funções do Estado, conforme salientado na Tabela 
 

 
 
 

30  SAPORI, Luís Flávio. Segurança  Pública  no Brasil: Desafios e Perspectiv s. Rio de Janeiro: 

FGV, 2007, p.ll2. 
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320, às fls. 2122, tem-se que, do total das despesas realizadas pelo 

Estado, no montante de R$ 32,443 bilhões, a função Segurança Pública 

foi responsável pela realização de despesas no montante de R$ 4,280 

bilhões, o que representa o segundo maior percentual, 13,19%, menor 

apenas em relação à função Encargos Especiais (27,50%). Em seguida, 

vieram as funções Educação (12,54%}, Previdência Social (12,52%) e 

Saúde (8,87%). 

 
 

A Tabela 321, às fls. 2123, demonstra que as despesas, tanto as 

fixadas como aquelas realizadas, vêm aumentando desde o exercício de 

2003. 
 

 
 

Já a Tabela 322, às fls. 2123, evJdenciaque,dentre as funções que 

apresentam as maiores despesas em 2007, estão a Segurança Pública, 

Educação, e Saúde que, conforme dito em linhas anteriores, ,são áreas 

estratégicas    que    demanpam    atençã9,   esRecial    qos   gestores 
 

governamentais, da mídia e da sociedade em geral. 
 
 
 
 

r 6.  CONTROLE INTERNO , 
 
 
 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seus artigos 31, 
 

70  e  74,  que  as  administrações  públicas  devem  instituir  e  manter 

Sistemas de Controle Interno para exercerem; em .conjunto com o 

controle externo, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e 

patrimonial  das  entidades  que  compõem  a  Administração  Direta  e 

Indireta. 

 
 

O art. 81 da Constituição Estadual de 1989, na mesma linha e 

ampliando as  competências, estabeleceu que  os Pod     s  Legislativo, 
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Executivo e Judiciário e as entidades da Administração Indireta manterão, 

de forma integrada, sistema de controle interno. 

 
 

Com o advento da LRF, não só cresceu a importância como se 

estabeleceu a necessidade inadiável de se institucionalizar um sistema de 

controle interno, eis que a referida legislação tornou obrigatória a adoção 

de uma série de medidas rigorosas, com vistas a um qontrole eficaz das 

contas públicas, as quais obrigam, a Administração ao ;,acompanhamento 

diuturno de  suas conta,   través da  disponibilização de' relatórios de 

execução e de gestão fiscal que incluam as metas ·estabelecidas, os 
,, 

gastos e o comportamento da receita e da despesa. 
 

 
 

Salienta-se que a LRF - no parágrafo único do art. 54 - determina 

que o Relatório de Gestão Fiscal deverá também ser assinado pelo 

controle interno, a quem incumbe a elaboração dos relatórios, o controle 

de metas, a sugestão de medidas a serem adotadas para a bu ca  do 

equilíbrio das contas, entre outras, que, em última análise,  .·o  objetivo 

primordial da nova legisl ção, ao  buscar promover uma quebra de 

paradigmas naadministrações públicas de todq o país., 

 
 

Atente-se ainda que o descumprimento da LRF implica a aplicação 

de sanções, entre eJas a susp nsão .. !ransferêncts  voluntárias de 

recursos por outros entes da Federação,.com'ó tanibém pesadas sanções 

pecuniárias e penais, a quem lhes deu éàusa, introduzidas; essas últimas, 

pela Lei 10.028, de 19/10/00, a denominada Lei de Crimes Fiscais. 

 
 

A Lei Complementar Estadual 33/94, vigente em 2007, dispunha 

sobre a organização do Tribunal de Contas, em seu art. 51, § 3°, e 

determinava que as contas anuais do  Governador do  Estado fossem 

acompanhadas de relatório concernente à execução da Lei Orç  

Anual, elaborado pelo órgão central do sistema de controle in erno do 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS  GERAIS 

Gabinete do Auditor Iicurgo Mourão 

Parecer da Auditoria- Contas do Governador- 2007 

 

 

.  ' 

 

Poder Executivo. Tal dispositivo foi mantido na atual Lei Complementar 
 

102/08, art. 40, § 3°.  Para o cumprimento da citada legislação e com o 

objetivo de dar transparência às contas públicas, o Poder Executivo 

conferiu competência à AUGE para avaliar a execução orçamentária de 

2007, bem como avaliar o cumprimento e a efetividade dos programas de 
 

governo. 
 

 
 

Os  trabalhos  da  AUGE .fora. m. conduzidos tte ;acordo  com  as 

normas de auditoria ? Piic veis, em especial, à Administr'ação Pública, 

tendo sido apresentado o Relatóçio de Auditoria, Volume I, com a opinião 
-..' ,:< 

sobre os resultados orçamentários, não se restringindo à sua aplicação 

simples e isolada, mas também às suas premissas e conseqüências; e, 

Volume 11,  com os resultados do desempenho das ações e programas de 

governo, em especial dos 35 (trinta e cinco) Projetos Estruturadores que 

compõem o Programa dé;53estão Estratégica de Recursos e>Ações do 

Estado.                                        '· 

 
 

Além dos  pontos abordados pelo  Exmo. · Conselheiro  Relator - 

Relatório da CAE0/2007- fls. 2124 a 2128, observa-se que nas áreas-fim 

Auditoria Operacional, Auditoria de Gestão e Correição Administrativa, o 

Controle Interno do Poder Executivo executou várias açõespreventivas, 

também arroladas no Relatórió da CAE0/2007,, às fls. 21.28 a 2131. Com 
,. :  '  /   ' " ' . ,- .  '··<  '     ' ;·'>(    ., .·< 

relação a tais informações, observa-se que a AU.GE disponibilizou a esta 

Corte, de maneira sucinta, o·.objetivo  e o resUltado dessas auditorias, 

apresentando os benefícios esperados e/ou alcançados após esses 

trabalhos. 

 
 

Quanto a esse aspecto, dispõe o§ 1° do art. 74 c/c o art. 75 da 
 

Constituição da República de 1988, verbis: 
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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. 

 

 

Ressalta-se que o art. 65. da então Lei Complementar Estadual 
 

33/94 estabelecia que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 

conhecimento de  qualqljer  irregularidade .ou .ilegalidade,  dela dariam 

ciência ao Tribunal de Co tas,  ob pena de responsabilidade solidária, 

em conformidade com a norma presente no art. 8.1, parágrafo único, da 

Constituição Estadual de 1989. 

 
 

Verifica-se ainda que o Relatório da AUGE/2007 (Volume I - fls. 

288)  informou  a  realiz çãó  de  duas  auditorias  contábeis,  cujos 

procedimentos e  técnicás  foram  baseados  em  normas  de  auditoria 
<  ,> , 

utilizadas por empresas de auditoria externas do país. O primeiro trabalho 

foi executado na Rádio Inconfidência Ltda., com o objetivo de expandir a 

atuação da Auditoria-Geral do Estado nas empresas públicas. O outro foi 

realizado no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 

Gerais - IPSEMG; com o fim de opinar sobre a inclusão de deterl)linadas 

receitas no cálculo da Receita Corrente Líquida, ,indJcador necessário 

para a apuração das despesas constantes no relatório de Gestão Fiscal. 

 
 

De igual maneira, a AUGE informou, de forma sucinta, o objetivo e 

o resultado desses trabalhos, sem apresentação da documentação 

relativa aos trabalhos realizados. 
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Mister salientar que, segundo determinações constitucionais, os 

resultados do exercício do controle interno buscam dar subsídios e auxílio 

ao exercício do controle externo realizado pelos Tribunais de Contas. 

 
 

Vale lembrar que o Sistema de Controle Interno é parte integrante 

do Poder Executivo e, independentemente do grau de sua autonomia e 

objetividade, não utiliza o mesmo critério de independência do Órgão de 

Controle Externo para expressar. uas conclusões e opíQiõ s. Entretanto, 

não há conflito algum em ;servir ao Poder Executivo e ao Tribunal de 

Contas, uma vez qué os objetivos convergem para um mesmo ponto 

comum, ou seja, a utilização e o controle eficiente dos recursos e bens 

públicos, além de ser decorrência de mandamento constitucional 

proeminente, presente no àrt. 74, § 1°,a ConstitLiição Federale 1988 

 
 

No entanto, para çfue os esforços e·· gastos expendidós  não se 

percam, considefando se a necessidade c:te se red,uzir gastos públicos em 

benefício de toda a comunidade, torna-se imperioso o interc mbio entre 

os órgãos de controle existentes. ·· 

 
 

Nessa  linha, entende-se que  os  resultados dos. trabàlhos 

realizados pelo Tribunal também podem e dev rn ser consultados pela 

AUGE, no intuito da troca Çe iQformações e/ou  xp riêllcias para Um 

resultado mais eficaz e transparente da atuação dos gestores públicos no 

âmbito de toda Administração Pública Estadual, com o enfoque na 

prevenção de ilícitos administrativos e no combate à corrupção. 

 
 

Incumbe ao responsável pela res publica agir com consciência e 

compromissos  públicos,  sem  desperdícios e  desvios,  mantendo 

condições para se demonstrar a prática da boa administração, permitindo 

a verificação, por parte dos órgãos de quaisquer dos controles bem como 
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dos cidadãos, de que agiu com correção, competência e pautado nos 

princípios constitucionais da administração pública. 

 
 

Quanto à  pretensa incompatibilidade entre PPAG, LDO e  LOA 

(prioridades e metas da Administração Pública Estadual com a revisão do 

PPAG e  da  LOA para  o  exercício de  2007),  conforme Relatório  da 

CAE0/2007, às fls. 2126, verifica-se que a SEPLAG, em reposta à AUGE, 
À 

afirmou que  a  referida divergência decorre  da  revisªo do PPAG  ser 

realizada após o encamint"lamento do anexo de metas e prioridades da 

LDO. Ainda, asseverou que, apesar dessas divergências, entende que a 

elaboração da  lei orçamentária, compatível com a  revisão do  PPAG, 
,. ; 

garante a compatibilidade e11tre>planejamento e orçamento. 
 

 
 

Em Minas Gerais, 'através do choque de, gestão e do acordo de 

resultados, o que se alm ja é um planejamento bem estruturado e bem 

monitorado, por meio dá revisão de processO$ e do gerenciamento de 

projetos, com o fim de assegurar resultados positivos para a sociedade. 

Parte-se da  premissa  de  que  todo  planejamento deve  ser  realizado 

anteriormente às  àç,ões , e.  entende"'se qua, compatibilidade dessas 

ferramentas deve  ser  uma  meta  constante  do  Governo  Mineiro.· O 

processo de  planejamento,.orçamento consubstancia-se  nesses 

instrumentos (PPAG/LDO/LOA)t qu nada  rryais . ão  do  que  o 

desdobramento do próprio planejamento estatal, determinados pelo art. 

165 da Constituição Federal de 1988 e pelo art. 153 da Constituição 
 

Estadual de 1989. 
 

 
 

Com relação ao encaminhamento à SEPLAG de sugestões para a 

elaboração da LD0/2007, conforme Relatório da CAE0/2007, às fls. 2126 

a 2127, verifica-se que essa matéria foi objeto de abertura de vista ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerai , Dr. Aécio 

Neves da Cunha, o que será tratado no tópico específico. 
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7.  RECOMENDAÇÕES  E  DETERMINAÇÕES  DO 

EXERCÍCIO ANTERIOR (2006) 

 

 

A formulação de recomendações e determinações visa, em última 

análise, uniformizar procedimentos e promover o àjuste de eventuais 

exceções  detectadas  na .·  xecução  e  no  registro  dos  atos  e  fatos, 

buscando sua padronização e adequação às normas orçamentárias, 

financeiras, patrimoniais, op·eraçiônais e c;ontábeis.: 

 

Na sessão realizada em 15/6/07, relativa à apreciação c:to Balanço 
 

Geral do Estado, exercício de 2006, fqram formuladas pelos Exm0s. Srs. 

Conselheiros desta Corte,. e aprovadas pelo Plenário, recomen(:fações e 

determinações listadas adiànte, extraídas do Processo 726.996, tendo 

sido assim proclamado o resultado da votação pelo Exm0
.  Sr. Conselheiro 

Presidente Elmo Braz Soares, conformefls:.2998 das notas taquigráficas: 

 
 

·· Conselhei.ro Presidente Elmo Braz: 

O Tribunalde Contas, por unanimidade, nos termos dovoto do 
eminente Conselheiro Wanderley Avil.a; do  Revisor, 
Conselheiro Gilberto Oiniz; e dos dernç: Js Conselheiros, emitiu 
parecer prévio Javorável à aprovação das por\tas de 2006 do 
Excelentíssimo Senhor  Governador  Aéc.io Neves,  com  as 
recomendacÕe.s destacadas  em cada  um  dos  votos  dos 
Srs. Conselheiros. (Gritos nossos). 

 
 
 

7.1  Recomendações  e Determinações Formuladas  Versus 
 

Atendidas 
 
 
 

Em 16/5/08, através do EXP/GAB/AUD/030/2008, e em 02/6/2008, 

através do EXP/GAB/AUD/032, esta Auditoria encaminhou solicitações de 

esclarecimentos aos  órgãos  competentes,                                    Ex.a o 
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N. RECOMENDAÇOES E,DETERMINAÇOES FORMULADAS RESPOSTA 
OBTIDA 

1. Adotar as medidas ··         ' necessárias parà o  Não 

detalhamento da aplicaçãO dos recursos de forma a possibilitar o  atendida, 
acompanhamento da execução orçamentária de . acordo com a  conforme fls. 
distribuição dos programas por região beneficiada (item 4, fls.   "2133, do 
1579 a 1698, do Relatório da CAE0/06, citada pelos Conselheiros  'Relatório 
Relator  Wanderley  Ávila: evisor  Substituto  Gilberto  Diniz  e  CAE0/07); 
Antônio Carlos Andrada, às fls.' 2908; 2.Q50  e, 2990 das notas 

taquigráficas, respectivamente_}; 

2. Implementar projetos e  ações  que  vi .em distrib ir  m lhor  os  Não 
recursos entre as  diversas regiões do Estado (albergada pelo  localizada. 
Conselheiro Substituto Licurgo Mourão, às fls. 2997, das notas 
taquigráficas, conforme item 2.1, do Relatório da Auditoria/2006, 

às fls. 2559); 

3. Aprimorar 
no PPAG 
exeqüívei 
gestão p 
Mourão, 

2.2.2.1, d 

o planejamento dos projetos estruturadores concebidos Não 
,  visando  ao estabelecimento de metas realísticas e   localizada. 
s, de modo a revelar-se como um instrumento eficaz de 
blica  (albergada  pelo Conselheiro Substituto Licurgo 
às  fls.  2997,  das  notas taquigráficas, conforme  item 
o Relatório da Auditoria/2006, às fls. 2560); 

 

 
Conselheiro Relator Antônio Carlos Andrada, acerca do atendimento das 

recomendações e determinações então formuladas na sessão realizada 

em 15/6/07, relativa ao exercício de 2006, para cumprimento no exercício 

de 2007, em análise. 

 
 

De acordo com as respostas obtidas, consolidou-se  o resultado do 

confronto entre as recomendações e determinações formuladas com 

aquelas atendidas, conforme relalófio da CAE0/07, às fls. 2133 a 2141, e 

expediente da DAE 049/2008, de 26/05/08. 

 
 

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

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

persistem  pendentes  de  atendimery!o diversas  recomendações  e 

determinações formuladas pelos Exmos. Srs. Conselheiros desta Corte 

de Contas, constantes dos votos e das respectivas notas taquigráficas, 

conforme se demonstra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ú 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS  GERAIS 

Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

Parecer da Auditoria- Contas do Governador- 2007 

 

 

 
 
 

N.  RECOMENDAÇOES E DETERMINAÇOES FORMULADAS  RESPOSTA 

OBTIDA 

4. Observar a padronização da Portaria da Secretaria do Tesouro  Atendida, 
Nacional (STN)  471/04, na elaboração de futuras metas fiscais conforme fls. 
(item 4, fls. 1579 a 1698, do Relatório da CAE0/06,  citada pelo  2133, do 
Conselheiro  Relator Wanderley  Ávila, às  fls.  2908,  das  notas  Relatório  da 
taquigráficas, e albergarda pelo Conselheiro Substituto Licurgo  CAE0/07; 
Mourão,  às  fls.  2997,  das  notas taquigráficas,  conforme  item 
2.3.2.1, do  Relatório da Auditoria/2006, às fls. 2560); 

5.  Implantar,  no  Sistema  Integrado  de  Administração Financeira  Não 
(SIAFI), dados  que permitam acompanhar a execução localizada. 
orçamentária e financeira das. despesas realizadas, por  região 
administrativa, no atendimento ,às despesas com. os programas 

sociais (albergada pelo Conselheiro .Substituto Licurgo Mourão.. 
às fls. 2997, das notas,taquigráficas, conforme item 2.2.2.3, do 
Relatório da Auditoria/2006, àsfls. 2560);         ··  · 

6. Atender ao que preé'eitua o inciso VI do art. 91.> da Constituição  Não 

Estadual,   quanto   o ·percentual  mínimo   sôbre   a  receita·  localizada. 
orçamentária corrente a ser aplicado nas propostas priorizà<ias 

nas audiências públicas regionais (albergada pelo Conselheiro 
Substituto Licurgo Mourão, às fls. 2997, das notas taquigráficas, 
conforme item 2.3, do'Relatório da Auditoria/2006,'às fls. 2560); 

7. Proceder a um levantamento da realsituação  dcís valores dos  Atendida 
passivos contingentes informados no Anexo 111- Riscos Fiscais da   parcialmente, 

LDO, visando a sua correta evidenciação e à possibilidade de  conforme  fls. 
avaliação de seus reflexos nas contas estaduais, bem como a · 2;133, do 
integral  óbservância  dá   padronização  definida  pela  STN  -  R latório 
Secretaria   do   Tesouro Nacional, para   os  demonstrativos   CAE0/07; 
integrantes da LDO (item 4, fls. 1579 a 1698, do Relatório tla 
CAE0/06,  citada pelá Conselheiro Relator Wanderley Ávila, às 

fls. 2909, das.notas taquigráficas, e albergarda pelo Conselheiro 
Substituto Licurgo Mourão, às.fls. 2997, das notas taquigráficas, 
conforme o Relatório da Auditoria/2006, às fls. 2561); 

8. Instituir  um. adequado· controle de  custos  na  Administração Atendidà; 
Estadual, tendo  em .. vista  que  na  LDO  de  2006  não  foram  com previsão 
estabelecidas normas relativas ao controle de custos (item 4, fls.  de ocorrência 
1579   a 1698,   do  Relatório   da  CAE0/06,  citada pelos   para julho/08, 
Conselheiros Relator Wanderley Ávila, Revisor Substituto Gilberto conformé  fls. 
Diniz e Antônio Carlos Andrada, às.fls.  2909, 2.951, 2990, das  2133, do 
notas taquigráficas,  respectivamente;'   e  albergada    pelo Relatório   da 
Conselheiro Substituto Licurgo Mourãé:Càs fls. Z997, das n()tas CAE0/07; 
taquigráficas, conforme Relatório da Auditoria/2006,às fls.2561); 

9. Realizar, o TCMG, inspeção na SETOP, com o objetivo de se  Atendida, 
proceder à análise dos convênios firmados por esta Secretaria, conforme  fls. 
especialmente os de números 1920/06 e 1393/06 (item 4, fls.  2140, do 
1579   a 1698,   do  Relatório   da CAE0/06,  citada pelos  Relatório   da 
Conselheiros   Relator  Wanderley  Ávila   e   Revisor  Substituto CAE0/07; 
Gilberto  Diniz,  às  fls.  2911  e  2952,  das  notas  taquigráficas, 
respectivamente, e albergada pelo Conselheiro Substituto Licurgo 
Mourão, às fls. 2997, das notas taquigráficas, conforme Relatório 
da Auditoria/2006, às fls. 2422 a 2423); 
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N. RECOMENDAÇOES E DETERMINAÇOES  FORMULADAS  RESPOSTA 

OBTIDA 

1O. Realizar  inspeção,  inclusive  com  a  participação  da 
Coordenadoria de Área de Engenharia e Perícia desta Corte, 
visando à comprovação da legalidade dos repasses efetuados 
pelo Estado a Municípios, a título de transferências voluntárias 
(albergada pelo Conselheiro Substituto Licurgo Mourão, às fls. 

2997, das notas taquigráficas, conforme item 4.1.2, do Relatório 
da Auditoria/2006, às fls. 2422 a 2423); 

Atendida 
parcialmente. 
Verificados 
Convênios n°s. 
1920/06 e 
1393/06, 
conforme 
Expediente 

049/2008, da 
DAE, de 
26/05/08; 

11.  Levar ao conhecimento das: efYipresas públicas, e sociedades d'e  . Atendida,      à 
economia mista que, quando utiJizarem recursos provenientes.·.·   xceção      da 
do Orçamento de lnvestfmento do Estado, observem o statuído · C.EMIG,      da 
no artigo 42 da Lei  4:320/64, nó loéânte à suplementação dos   CEMlG 
créditos previstos ·na peça oiçamentária (item 4,  fls.  1579.·a  Geração e 
1698, do  Relàtótio  da  CAE0/06,  citada  pelos  Conselheiros·  Transmissão e 

Relator Wanderley Ávila e.Substituto Gilberto Diniz,  às fls. 2912·  CEMIG 
e 2953, das notastaquigráficas, respectivamente); Distribuição, 

conforme fls. 

2134, do 
Relatório da 
CAE0/07; 

12.  Passarem, as empresa& CODEMIG, EMATER, COPASA, INDI Não 
 

 
 
 
 

13. 

e CEMIG, a trabalhar' com metas físicas reais (albergada. pelo  localizada. 
Conselheiro Substituto:·ucurgo Mourão, àsfls. 2 97,  das not9s · 
taquigráficas, conforme item 2.4.2, do  · Relatório dá 

Auditoria/2006, às fls. 2562); I•· 

 
Reexaminar as prioridades orçamentárias buscando redução de  Não 
despesas  que  revelam  uma  elevação  dos  gastos  com  a localizada; 

manutenção da máquina pública que poderá, a médio e longo 
prazos, comprometer a capacidade de geração de superávits 

primários e conseqüentemente desequilíbrio fiscal (item 4, às. ·· 

fls.  1579  a  1698, do  Relatório  da CAE0/2006,  citada  pelo 

Conselheiro  Simão  Pedro  Joledo;  às fls.  2980, "das. notas: 

taquigráficas); x •• ,  •  . .   ... , • 

14.  Desenvolver indicadores   .de .. desempenhO' adequado's e  Não 
implantar um sistema capaz de identificâr os custos efetivos dos  localizada. 
programas de Governo, considerando a relevância de se aferira 

resultado  da  ação  governamental,  no  que  diz  respeito  à 

economicidade,  eficiência  e  eficácia, bem  como  avaliar  o 
impacto dessas ações para a sociedade (item 4, fls. 1579 a 

1689,  do   Relatório  da  CAE0/06, citada  pelo  Conselheiro 
Eduardo Carone Costa, às fls. 2983, das notas taquigráficas, e 
albergada pelo Conselheiro Substituto Licurgo Mourão, às fls. 

2997, das notas taquigráficas, 

Auditoria/2006, às fls. 2559); 

conforme Relatório da 
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15. Dimensionar melhor as metas físicas e financeiras, nas quais 
ocorrem superestimação ou subestimação, apesar da inovação em 
termos de planejamento com a inclusão do PMDI, além do PPAG, 
LDO e LOA (item 4, às fls. 1579 a 1698, do Relatório da 
CAE0/2006,  citada pelo Conselheiro Antônio Carlos Andrada, às 
fls. 2990, das notas taauiaráficas); 

16.  Observar, o IPLEMG, as normas contábeis vigentes, de forma a 
evitar a ocorrência de divergências no Balanço Geral do Estado 
(item 5, fls. 1699 a 1753, do Relatório da CAE0/2006, citada pelo 
Conselheiro  Relator  Wanderley  Ávila, ·às  fls.  2913,· das  notas 
taquigráficas);                              · ·                ' 

 
17.  Efetivar  medidas  para .receber  os  recursos  que  se  encontram 

pendentes de pagamertto·pelos terceiros devedores (item 5, fls. 
1699 a 1752, do Relatório da CAE0/06,  citada pelo Conselheiro 
Revisor  Substituto  Gilberto ·Diniz,  às  fls.  2955,  dás  notas 
taauigráficas); 

18.  Observar a obrigatoriedade de histórico descritivo no SIAFI para 
maior clareza e transparência dos registros contábeis (item 5, fls. 
1699 a 1752, do Relatório da CAE0/06,  citada pelo  Conselheiro 
Revisor   Substituto   Gilberto   Diniz, ·•às   fls.   2955,   das   notas 
taquigráficas, e albergada pelo Conselheiro substituto LicurgO 

Mou;rão, ásfls. 2997, qas noté;ls taquigráficas, co.nrorme item 2:3.4, 

do Relatório da Auditorfa/2006, às fls. 2562); 

19.  Apresentar o Balanço Geral do Regime Preyidenciário (item 5, fls. 

1699 a t752, do' Relatório. da CAE0/06,  citad, pelo Cons.el.heiro 
Revisor  :Substituto  Gilberto   Oiniz,  às   fls.   2956,   das   notas 
taquigráficas); 

20.  Avaliar tanto o aspecto orçamentário (cancelamento de créditos) 

Não 
localizada. 

 

 
 
 
 
Não atendida, 
conforme fls. 
2134, do 
Relatório 

CAE0/07; 

Não 
localizada. 
 

 
 
 
Não 
localizada. 
 

 
 
 
 
 
Não 
localizada. 
 

 
Atendida, 

quanto  o  aspecto  administrativo e  operacional,  no tocante  à conforme fls. 

efetividade  da   execução   do   Programa  de Atendimento   à 2134, do 

Educação de Jovens e Adultos, bem como"a razão pela qual o 
Programa de Atendimento ao Ensino Profissional foi duramente .. 

Relatório  da 
CAE0/07; 

atingido pelo éàrte de recursos inicialmente a ele autorizados 

(item 6.1.1, fls. 1.755 1.78·1·,·do Relatório da CAEO/Ó6.•  citadÇt 
pelo Conselheiro Relatór Wanderley Ávila, .às fls. 2916, das notas 
taquigráficas); ·' . . ,, . 

21.  Computar como despesas em ,A.ções e·Serviços Públicos de Saúde 

 
 

 
Não 

aquelas  que  atendam  a()s  princípios  da universalidade  e  da atendida, 

igualdade, conforme previstos no artigo 196 da Constituição da conforme fls. 

República, reduzindo, gradualmente, despesas em setores onde 2134, do 

tais princípios não sejam observados (item 6.1.2, fls. 1.781 a 1.820, Relatório 

do   Relatório  da   CAE0/06,   citada   pelo Conselheiro   Relator CAE0/07; 

Wanderley Ávila, às fls. 2916, das notas taquigráficas); 

22.  Atender, de forma integral, ao disposto na Constituição Mineira, 
devendo os repasses serem feitos mensalmente à FAPEMIG (item 

6.1.4, fls. 1822 a 1.836, do Relatório da CAE0/06, citada pelos 
Conselheiros Relator Wanderley Ávila, Revisor Substituto Gilberto 
Diniz e Eduardo Carone Costa, às fls. 2917, 2960 e 2984, das 
notas taauigráficas, respectivamente); 

 
Atendida 
parcialmente, 
conforme fls. 
2135, do 
Relatório  da 

CAE0/07; 
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23. Observar, no exercício de 2007, o artigo 39 da LDO, o qual 
estabelece que deve ser destinado, a financiar projetos de 
pesquisa desenvolvidos por instituições estaduais, o percentual 
de 25% do orçamento destinado à FAPEMIG (item 6.1.4, fls. 1822 
a 1836, do Relatório da CAE0/2006, citada pelos Conselheiros 
Relator Wanderley Ávila e Revisor Substituto Gilberto Diniz, às fls. 
2917 e 2960, das notas taquigráficas, respectivamente); 

24.  Realizar, esta Casa, uma inspeção extraordinária urgente para 
apuração dos saldos de restos a pagar do Tesouro do Estado 
para  com  a  FAPEMIG,  bem  como  l.evantamento hiStórico de 

cancelamento  desses  restos  a ·pagar, com  vistas  a  suprir  a 
insuficiência de detalhamento dá prestação de contas· (albergada 
pelo Conselheiro  Substituto Licurgo Mourão;·· às  fls. 2997,  das 

notas  taquigráficas,   conforme   item  4.1.4,   do   Relatório   da 
Auditoria/2006, às fls. 2.565 a 2567); 

 

Não  atendida, 
conforme fls. 
2135, do 
Relatório 

CAE0/07; 
 
 
Não 
localizada. 

25. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. 

Padronizar as publicações trimestrais, conforme dispõe o 
parágrafo único do artigo 17 da CE, devendo também, nos termos 
do  art.  7°  da  Lei  13.768/00, nas  publicações  trimestrais  dos 
gastos com publicidade, ser sempre indicado o contratante, o 
objeto e a empresa contratada, bem como;demonstrados todos 
os estágios da despesa (item 6.1.5, fls. 1836 á 1845; do Relatório 
da  CAE0/2d06,  citaa   pelos  Conselheiros Relator  Wanderley 
Ávilà, Revisor SubstitUto Gilberto Diniz, às fls. 2918 e 2961, das 
notas taquigráficas, respectivamente, e  albergada   . pelo 
Conselheirq Sub titqto Lícurgo Mourão, às fls..• .997,  das,notas 
taquigráficas, conforme Relatório da Auditoria/2006, às fls. 2567); 
Criar um elemento de  despesa· específico para o registro dos 
gastos com publicidade do exercício (item 6, fls. 1754 a 1836, do 
Relatório da CAE0/06, citada pelo Conselheiro Revisor S\,lbstituto 
Gilberto Diniz, às fls. 2961, dás notas taquigráficas, e albergada 
pelo Conselheiro  Substitutt:>; Lícurgo Mourão,. àfls.  2997, das 
notas  taquigráficas,  conforme  item ·4.1.5.1.2,  do  Relàtório  da 
Auditoria/2006,;às fls. 2567); · 

Não  atendida, 
conforme fls. 
2135, do 
Relatório 
CAE0/07; 
 
 
 
 
 
 
 
Não 
localizada. 

27.   Incluir, esta Corte de Contas, no escopo da inspeção ordinária· 
que vier a ser realizaqa  na LEMG (Lóteria do Estado de Minas 
Gerais), a verificação da sgbcontratação com a ADTV,. bem corno 
verificar   em   inspeção  ·todos  os  ·contratos  'de   publicidade, 
formalizados ou não, com esta empresa·pelos órgãos e eótidades 
da  Administração  Estadual (item  6.1.5,  fls.  1836  a  1845; do 
Relatório  da   CAE0/06,   citada   pelos   Conselheiros   Relator 
Wanderley Ávila,  Revisor  Substituto Gilberto  Diniz  e  Eduardo 
Carone Costa, às fls. 2919, 2962 e 2987, das notas taquigráficas, 
respectivamente); 

28.  Abranger também, nas inspeções realizadas pelo Departamento 
de  Auditoria  Estadual  (DEAE)  deste  Tribunal  de  Contas,  a 

Atendida, 
conforme    fls. 
2140,           do 
Relatório     da 

CAE0/07  e 
Exp. 49/2008, 
da   DAE,   de 
26/05/08; 
 

 
Atendida 
parcialmente. 

verificação  da  legalidade  dos  procedimentos  licitatórios, bem Inspecionou 

como   da   legitimidade  dos   atos   de   despesas   relativos   à se  apenas  as 

publicidade   (albergada   pelo   Conselheiro   Substituto Licurgo contratações 

Mourão,  às  fls.  2997,  das  notas taquigráficas, conforme 

4.1.5.1, do Relatório da Auditoria/2006, às fls. 2458); 

item com  a  ADTV, 
conforme Exp. 
49/2008, DAE, 

de 26/05/08; 
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29. Abranger também, nas inspeções realizadas pelo Departamento 
de Auditoria Estadual (DEAE) deste Tribunal de Contas, a 
verificação da legitimidade dos atos de despesas referente aos 
contratos firmados no âmbito do Projeto Estruturador "Parcerias 
Público-Privadas" (albergada pelo Conselheiro Substituto Licurgo 

Mourão, às fls. 2997, das notas taquigráficas, conforme item 5.2, 
do Relatório da Auditoria/2006, às fls. 2504); 

Não  atendida, 
conforme 
Expediente 
049/2008, da 
DAE, de 

26/05/08; 

30. Envidar  todos   os   esforços   para   efetivar   as   amortizações 
prescritas na Lei Complementar 64/02, bem como para evidenciar 

as operações de crédito que no impliquem realização de receita 
de capital (item 6.2, fls. 1845 a>1956, do Relatório da CAE0/06, 
citada pelo Conselheiro Reviset>Sübstituto GilbertO Diniz, às fls. 
2964, das notas taquigráficas); 

Atendida, 
conforme fls. 
2135, do 
Relatório da 

CAE0/07; 

31. Observar a  norma  lêgalpertinente, ou  então  demonstrar sua 

intenção de quitar, de forma compensatória, a dívida com o 
IPSEMG, e apresentar à. Assembléia novo Projeto de Lei que 
autorize o Estado a assumir o pagamento dos precatórios 
alimentares expedidos em nome do IPSEMG, de forma a 
desonerar o Instituto de. taís o.brigações (item 6.2.3, fls. 1852 a 
1873, do Relatório da CAE0/06, citada,pelo Conselheiro Relator 

Wanderley Avila, às fls. 2921, das notastaquigraficàs}; 

Atendida, 
conforme fls. 

2135,  do 
Relatório da 
CAE0/07; 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

2. Detalhar e evidenciar,  nos  demonstrativos publiçados,  o  saldo 
das  garantias  concedidas .. sem   exigência .. das   respectivas 
contragarahtias, adotando notas explicativas nesses 
demonstrativos, informando os saldos e garantias concedidas 
sem  exigência das  referidas contragarantia'S.,   ,possibilitaf1dO, 
assim, maior compreensão e clareza sobre o cumprimento do 

artigo 40 da LRF (item 6.2.3, fls. 1852 a 1873, do Relatório da 

CAE0/06,  citada pelo .conselheiro  Relator Wançlerley Avila, às 
fls. 2922, das notas taquigráficas, e albergada pelo Consel eiro 
Substituto Licl.lrgo Mourão, às .fls. 2997,··das notas taquigráficas, 

conforme Relatório dp Auditoria/2006, às fls. 2568);  ..                             .           · • 

Atendida, 
conforme fls. 

··    2136, do 

Relatório da 
CAE0/07; 

3. Incluir no Anexp. IV, Demonstrativo das Operações de Crédito do 
Relatório de Gestão. Fiscal, todos os valores Córrespondentes á 
assunção, ao reconhe,cimento ou à  confissão de·. dívfdas pelo 
Estado, nos termos do dis'po to no § 1° do art. 29 da LRF(itém 
6.2.3, fls. 1852 ·a 1873, do Relatório .da; CAEQ/0.6, citada pelo 
Conselheiro  Relator Wanderley Ávila, às  fls. · 2923, das  notas 
taquigráficas);                   ·             · ·             ·                                                    . 

Não  atendida, 
conforme fls. 
2136, do 

Relztóri.o 
CAE0/07; 

34. Criar um grupo de trabalho, composto por técnicos da Secretaria 
de Estado de Fazenda, da  Auditoria-Geral do Estado e deste 
Tribunal, visando apontar alternativas e soluções viáveis para o 
equacionamento do problema da Dívida Pública, as quais poderão 
servir de subsídios a uma repactuação entre os entes federados, 
União e Estado de Minas Gerais (item 6.2.4, fls. 1873 a 1880, do 
Relatório da CAE0/06, citada pelo Conselheiro Relator Wanderley 

Ávila, às fls. 2924, das notas taquigráficas); 

Não 
localizada. 
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35.   Promover a interação entre os órgãos envolvidos na atualização 

dos itens da Classificação Econômica da Despesa e a Auditoria 

RESPOSTA 

OBTIDA 

Atendida 
parcialmente, 

Geral do  Estado, em conjunto com outros órgãos centrais do conforme fls. 

Poder  Executivo, em  especial  a Superintendência  Central  de 2136, do 
Planejamento e  Programação Orçamentária da  SEPLAG,  que 

responde pelo controle interno, para que, no exercício de 2007, 
haja a necessária uniformidade tanto de apresentação, quanto de 
metodologia, na elaboração de cada demonstrativo de pessoal, 

Relatório da 
CAE0/07; 

com atenção, em especial, aos pontos destacados no relatório 
técnico da CAEO (item 6.2.5, Jls... 1881. a 1915, do Relatório da 
CAE0/06, citada pelo Conselheiro·Relator Wanderly Ávila, às fls. 

2925,  das  notas  taquigráficas' e albergada pelo  Conselheiro 
Substituto Licurgo Mour o, as fls. 2997, dês notas taquigráficas, 
conforme item 4:2.5, do Relatório da Auditoria/2006, às fls. 2481); 

36.   Promover, o órgão central de controle interno do Estado, junto aos 
entes discriminados no § 3° do·art. 73 da Constituição EstaduaJ, a 

uniformização dos dados contidos nos demonstrativos da despesa 
de pessoal e exigir a observação do prazo determinado na 
Constituição  para   as: fuluras   publicações   (albergada   pelo 

 
 
Não 
localizada. 

Conselheiro Substituto Licurgo ·Mourão, às.fls. 2997, das notas 

taquigráficas, conforme item 4.2.5, do Relatório da Auditoria/2006, 
às fls. 2482);. .·. · 

37.   Dar  ciência. às  autarquias, fundaÇões e .às empresas  estatais 
dependentes quanto ao ,não-cumprimento da diretriz estabelecida 
no  art.  26  da  LDO  para  o  exercício de  006, e  para  que  a 

 
 
Não  atendida, 

conforme fls. 
2137, do 

 

 
 
 
 

38. 

observem no exercício de 2007, considerando que tal exigência 
está prevista no art. 24 da Lei  16.314/06 (item 6.2.5, fls. 1881 a 
1915, do Relatório da CAE0/06, citada pelo Conselheiro Relator 
Wanderley Ávila, às fls. 2927, das notas taauioráficas); 

Reduzir o déficit previdenciário (item 6.2.6, fls. 1915 a 194.  do 
Relatório da CAE0/06, citada pelo Conselheiro Relátor Wánderley 

Ávila, às fls. 2928, das notas ta9Uigráficas);·· · 

Relatório 
CAE0/07; 
 

 
Não  atendida, 
conforme · fls. 

2137, do 
Reiátório 
CAE0/07; 

39.   Incrementar  estud()S, em  todos. os  níveis,  para.a   busca   qe 
soluções para acabar com o déficit previdenciário. (item 6.2, fls. 
1845 a 1956, do Relatório da CAE0/06,.. citada peJo Conselheiro 
Substituto Gilberto Diniz, às fls. 2967, das notas taauiQráficas); 

40.   Dispor sobre a regulamentação .do regime próprio dos servidores 
militares (item 6.2.6, fls. 1915 a·1942, do Relatório da CAE0/06, 
citada pelo Conselheiro Relator Wanderley Ávila, às fls. 2928, das 
notas taquigráficas); 

 
41.   Consolidar os dados do IPLEMG no Anexo XIII, art. 53,§  1°, 11, da 

LRF, (item 6.2.6, fls. 1915 a 1942, do Relatório da CAE0/06, 

citada pelo Conselheiro Relator Wanderley Ávila, às fls. 2928, das 

notas taquigráficas); 

Não 
localizada. 
 

 
Atendida, 
conforme fls. 
2137, do 
Relatório da 
CAE0/07; 

Não  atendida, 
conforme fls. 
2137, do 
Relatório 
CAE0/07; 
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42.  Advertir o IPLEMG, no sentido de enviar os dados à SCCG/SEF 
para fins de consolidação das projeções atuariais dos regimes de 
previdência no exercício de 2007 (albergada pelo Conselheiro 
Substituto Licurgo Mourão, às fls. 2997, das notas taquigráficas, 
conforme item 4.2.6, do Relatório da Auditoria/2006, às fls. 2489); 

43.   Constar, no  Anexo de Metas Fiscais da LDO, o Demonstrativo da 
Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio (item 6.2.6, fls. 
1915 a 1942, do Relatório da CAE0/06, citada pelo Conselheiro 
Relator Wanderley Ávila, às fls. 2928, das notas taquigráficas); 

 
44. 

Não 
localizada. 
 
 

 
Atendida, 
conforme fls. 
2137, do 
Relatório da 
CAE0/07; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45. 

Providenciar, o  órgão  responsável pela  elaboração  dá leid  Não 
Diretrizes Orçamentárias, as publicações dos demonstrativos das  localizada. 
 receitas  e  despesas. previdenciárias  do  regime  próprio  dos 
servidores públicos e da projeção atuarial do mesmo, referentes 
aos exercícios fu uros, observando todas as normas contidas nas 
Portarias da STN para osrespectivos  exercícios (albergada pelo 
Conselheiro Substituto Licurgo Mowão,  às fls. 2997, das notas·. 
taquigráficas, conforme item 4.2.6, do Relatório da Auditoriaí2006, 
às fls. 2489); 

 
Estudar  a   viabilidade  de   serem.  consideradas  pelo   Estado.  Não 

recomendações  no  sentido de  que "os direito.s à  pensão  dos  localizada. 

setores  público   e . privado  deverão  ser   tratados  de   forma 
eqüitativa, em vez de existir um tratamento preferencial para um 
dos setores" que já vêm sendo implementadas por alguns ·países 
da  Comunidade  Européia,  através  de reformas  alinhadas  às 

 

 
 
 

46. 

recomendações doParlamento Europeu (item 6.2.6, às fls. 1,915 à 
1942, do Relatório da CAE0/06; citada pelo Conselheiro Simão 
Pedro Toledo, às fls. 2981, das notas taquigráficas); 

Proceder à çootabilização dos  estas a Pagar. Processªdós  de  Não 
forma  apartada  da   conta··Obrigações Liquidadas ·a   Pagar, localizada. 
buscando com isso maior transparência da informação contábil e 
permitindo  melhor  análise  dos  valores 

Pagar   Processados   (albergada   pelo 
inScritos em  Restos  a 

Conselheiro   Substituto 
 

 
47. 

Licurgo Mourão, às fls. 2997, das notas taquigráficas, conforme 
item 4.2.7, do Relatório daAuditoria/2006, às fls. 2570).; .• ·· 

Passar, a Assembléia Legislativa, a discriminar ó$ anos referentes Não 
às inscrições de Restos a Pagar, relativos a ex rcicios  anteriores localizada. 
(albergada pelo Conselheiro Substituto Licurgo Mourão, .às  fls. 
2997, das notas taquigráficas, conforme item 4.2.7, do Relatório 

da Auditoria/2006, às fls. 2570); 
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N. RECOMENDAÇOES E DETERMINAÇOES  FORMULADAS  RESPOSTA 

OBTIDA 

48. Criar  contas  contábeis  com  nomenclaturas  específicas  para  Não atendida, 
Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar Processados, conforme fls. 
de modo a  evidenciar  a  natureza das despesas a  pagar  e  a  2137, do 
liquidar, possibilitando uma melhor visibilidade nos demonstrativos Relatório 
contábeis e  a  conferência técnica acerca  do  cumprimento  do  CAE0/07; 
disposto no artigo 7° do Decreto Estadual 44.406/06, fazendo, 
também, o registro analítico das despesas com precatórios e 
publicidade  (item  6.2.7,  fls.  1943  a   1975,  do  Relatório  da 
CAE0/06,  citada pelos Conselheiros Relator Wanderley Ávila e 
Revisor Substituto Gilberto Diniz, às fls. 2929 e 2969, das notas 
taquigráficas,  respectivamente,. e  albergada  pelo  Conse.lheiro 
Substituto Licurgo Mourão, .às fls. 2997, conforme Rel.éltói"io  da 
Auditoria/2006, às fls. 2.&70 a 2571);   ·               ·· 

49. Apresentar, de forma detalhada, a conta contábil Obrigações a 
Liquidar de  Exercícios Anteriores,. cujas informações analíticas 
atuais se  rest i gem  à  qisçriminação dÓ saldo  do  Serviço· da 
Dívida   a  Pagar,   possibilitando,  assim,   a   visualização   da 

composição dÓ seu saldo,. por  grupo de natureza de despesa 
(albergada pelo Conselpeiro Substituto Licurgo Mourão, 'às  fls. 
2997, das notas taquigráficas, conforme item 4.2.7, do Relatório 
da Auditoria/2006, às fls. 2570 a 2571); 

. Não localizada. 

50. Discriminar, por fonte:de recursos, os valores constantes do Ativo 
Disponível, de modo que seja possível fazer toda a análise sobre 
as  disponibilidades  dós  Poderes,  por  fonte  de  recursos,  até 
mesmo daqueles queapresentem  suficiênci _de;çaixa (alb rgada 
pelo Conselheiro  Substituto Licurgo Mour.ão, à.s Jls. 299'7, das 
notas  taquigráficas, ·conforme   item  4.2.8,   do   Relatório  ·aa 
Auditoria/2006, às fls. 2571); 

Não localizada. 

51. Regularizar  os  Restoa  Pagar  Processados,• inscritos  desde 
1995, e osNão  Processados, desde 2000 (item 6.2.7, fls. 1 43 a 
1975,  do  .Relatório  da   CAE0/06,   citada   pelo   Conselheiro 

Wanderley Avíiâ, às fls.. 2931, das notas taquigráficas); 

Atendida 
parcialmente, 
conforme      fls. 
2137, do 
Rélatório da 
CAE0/07; 

52. Considerar a possibilidade  da revisão dos Restos a Pagar de 
anos anteriores,  que  passariam a compor  a  Dívida de  Longo 

Prazo  (item  6.2.7,  às  fls.  ,1943 .a   1 75,  .qo  Relàtórío. da 
CAE0/2006, citada pelo Co11selheiro Antônio Ga'rlos Andrada, às 

fls. 2991, das notas taquigráfica$); 

Não localizada. 

53. Regularizar   o   Demonstrativo  de  ·Disponibilidade.  de... Caixa 
Consolidado do Estado, uma vez que estão computados, dentre 
os valores em poder do Tesouro Estadual, recursos já declarados 
como disponíveis nos Relatórios de Gestão Fiscal dos outros 
Poderes e Ministério Público, caracterizando duplicidade 
(albergada pelo Conselheiro Substituto Licurgo Mourão, às fls. 
2997, das notas taquigráficas, conforme item 4.2.8, do Relatório 

da Auditoria/2006, às fls. 2571 a 2572); 

Não localizada. 

54. Regularizar o Passivo Financeiro, uma vez que não foram 
evidenciados os valores referentes a Recursos de Convênio  a 
Executar (albergada pelo Conselheiro Substituto Licurgo Mourão, 
às  fls. 2997, das  notas taquigráficas, conforme item 4.2.8,  do 

Relatório da Auditoria/2006, às fls. 2571 a 2572); 

Não localizada. 
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às 

 
N.  RECOMENDAÇOES E DETERMINAÇOES   FORMULADAS 

 
 

55.   Reavaliar,  a  Auditoria  Geral  do  Estado,  a  Superintendência 
Central de Contadoria Geral e os demais setores envolvidos no 
processo de registro contábil dos direitos e deveres de cada ente 
da Administração Pública, os procedimentos de consolidação 
utilizados, com especial atenção para a evidenciação dos direitos 
de curto prazo com realização líquida e certa procedendo-se aos 
ajustes pertinentes (item 6.2, fls. 1845 a 1956, do Relatório da 
CAE0/06, citada pelo Conselheiro Revisor Substituto Gilberto 
Diniz, às fls. 2970, das notas taquigráficas, e albergada pelo 
Conselheiro Substituto Licurgo Mourão, às fls. 2997, das notas 
taquigráficas, conforme item 4:2 8. do Relatório da Auditoria/2006, 
às fls. 2572 a 2573); ·              ·     · ··         "                              · 

56.   Observar, os ordenapqres de  despesa, as normas dé! LRF e art. 
32 do  Decreto 37.924/96, .bem assim dos decretos  de 
encerramento  d.  exercício   (item  6.2,  fls.  1845  a  1956, . do 
Relatório da CAÇ0/06, citada pelo Conselheiro Reyisor Substituto 
Gilberto Diniz, às fls. 2971, das notas taquigráficas1  e albergada 

pelo Conselheiro Substituto Licurgo Mourão, às fls. 2997, das 
notas taquigráficas, conforme item 4.2.8, do Relatório da 
Auditoria/2006, às fls. 2572 a 2573); 

57.  Observar, os responsáveis pela elaboração dos demonstrativos 
exigidos pela LRF, o copteúdo das informações, evidenciando-as 

claramente, de modO,  .a atender a sua finalidade (item 6.2, fls. 
1845 a. 1956, ·do.·. Relatório da CAE0/06, citada pelo Conselheiro 

Revisor  S bstituo  . Gilberto   ,Qiniz,  às  fls.  :2 71,   das,:notas 
taquigráfiç;ªs, e  alb rgada  pelo  Conselheiro Substituto  Licurgo 
Mourão,        fls. 2997,  das  notas taquigráficas, conforme  item 
4.2.8, dó Relatório da Auditoria/2006, às fls. 2572 a 2573); 

RESPOSTA 

OBTIDA 
 

Não localizada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não  atendida, 

conforme fls. 
2138, do 
Relatório 

CAE0/07; 
 
 

 
Não localizada. 

58.   Incluir,  a Superintendência  Central  de   Contadoria-Geral,  os Não atendida, 

valores  do  Ativo Disponíver  e  do   Passivo  Financeiro  das conforme fls. 

empresas dependentes na apuração da suficiência de caixa do 
Poder Executivo (item 6.2, fls. 1845 a 1956, do Relatório da 
CAE0/06,  citada  pelo  Conselheiro Revisor  Substituto  Gilberto 

2138, do 

Relatório 
CAE0/07; 

Diniz,  às  fls. 2971, das  notas taquigráficas, e  àlbergada  pelo 
Conselheiro Substituto Licui"go M9Jrãb, às fls..2997, das  riotas 
taquigráficas, conforme item 4.2.8, do Relatório da Auditorié!f2006, 
às fls. 2572 a 2573); ·• .,   ·· ·• • 

59.  Acompanhar,  nos  exercícios  subseqüentes, ás  inscriçpes  em 
Restos a Pagar Não Processados de valores computados nas 
despesas com saúde e educação (item 6.2.7, fls. 1943 a·1975, do 
Relatório da CAE0/06, citada pelo Conselheiro Eduardo Carone 
Costa, às fls. 2986, das notas taquigráficas); 

 
 

 
Não localizada. 

60. Realizar, o TCMG, inspeções "in loco" na COPASA para 
levantamento dos valores repassados pelo Estado, e de sua 
natureza, bem como para apuração dos RPNP que sofreram 
cancelamentos, por natureza de despesas, no ano de 2006, a fim 
de verificação do atendimento das metas constitucionais e da 
aplicação  dos     valores  listados,  conforme  determinação  dos 

artigos 196, 198, § 2°, e 200 da Constituição Federal e da Lei 
8.080/90 (albergada pelo Conselheiro Substituto Licurgo Mourão, 
às fls. 2997, das  notas taquigráficas, conforme item 4.1.2, do 

Relatório da Auditoria/2006, às fls. 2565). 

Não localizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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N.  RECOMENDAÇOES E DETERMINAÇOES   FORMULADAS  RESPOSTA 

OBTIDA 

61.   Enviar a esta Corte de Contas, para fins de acompanhamento, o 
relatório da Auditoria Geral do Estado, atinente à fiscalização e 
controle dos resultados das parcerias ajustadas (item 7, fls. 1976 
a  2125,  do  Relatório  da  CAE0/06,   citada  pelo  Conselheiro 
Revisor Substituto Gilberto Diniz, às fls. 2972, das notas 
taquiqráficas); 

62.   Realizar, esta Casa, inspeções "in loco" nos órgãos e entidades 
apontados como realizadores de despesas com Ações e Serviços 
Públicos de Saúde- ASPS, para fins de apuração e levantamento 
de  informações  quanto à  nat1..1reza  e à  clientela  dos  serviços 
prestados, bem como para ap ração  dos Restos a Pagàr  Não 
Processados que sofreràm. can6élàm ntos, por órgão e ehtidàde 
e por natureza de despJ J)as; nç ano de 2006, .a· fim de verificação 
do atendimento das metas constitucionais e efetiva aplicação dos 
valores   listados,   proéedendo..à .·adequada mensuração   das 
despesas aplicadas. conforme determinação dos artigos 196, 198, 
§ 2°, e 200 da Constituição Federal e da Lei 8.080/90 (albergada 

pelo Conselheiro  Substituto Licurgo Mourão, às  trs. 2997,  das 
notas  taquigráficas,   c nforme   item  4.1.4,   do   Relatório  da 
Auditoria/2006, às fls. 2565 a 2566); 

63.   Quanto às Parcerias do Estado de Minas Gerais com o Terceiro 
Setor, adotar os cuidados determirúildos, visando a um melhor 
controle das mesmas  (item 7.2,  fls. 1998 a 2.034, citada pelo 
Conselheiro Relator Wanderley Ávila, às fls. 2935 e 2936, das 
notas taquigráficas); 

Não localizada. 
 

 
 
 
 
 
Não localizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atendida 
parcialmente, 
conforme fls. 

2139, do 
Relatório da 
CAE0/07; 

64.   Realizar, este Tribunal, inspeção  para avaliar a  execução  dos Atendida, 

termos de parceria celebrados pelo Estado com as OSCIPs (item conforme fls. 

7.2, fls.  1998  a 2034,  do Re.latório da. CAE0/06,  citada pelos 2140, do 

Conselheiros Relator Wanderley Ávila, Revisor Substituto Gilberto 
Diniz, Eduardo Carone Costa e Antônio Carlos Andrada, às flS. 
2936, 2972, 2 88   . e   · 2992, das notas  taquigráficas, 
respectivamente, e albergada pelo Conselheiro Substituto Ucurgo 

Mourão, às fls. 2997, das notas taquigráfica·s, conforme Relatório 
da Auditoria/2006, às fls. 2504); · . .   .. • · 

65.  Verificar previamente, acompanhar, monitorar, fiscalizar,.controlar 

Relatório da 
CAE0/07; 
 

 
 
 
 
Não localizada. 

a  execução  e avaliar  os ·.ré&ultados  dos v órgãos.. e . entidades 

envolvidos no processo de Péi!fCerias: a Secretaria de Estàdo de 
Planejamento e Gestão, QS  parceiros públicos, os Conselhos de 
Políticas Públicas, entre outros (item 7.2, às fls. 199 La .2034, do 
Relatório da CAE0/2006, citada pelo Conselheiro Antônio Carlos 
Andrada, às fls. 2992, das notas taquigráficas); 

66.  Aprimorar as informações relativas às perdas nas receitas do 
Estado, apresentando demonstrativos nos quais haja previsão e 
realização claras acerca dos montantes que o Estado deixa de 
arrecadar em razão de concessões (estaduais ou federais), em 
observância ao Princípio da Transparência, ou Visibilidade, 
norteador da Administração Pública, que foi capitulado pela LRF, 
no § 1° do seu art.1° (item 7.3, fls. 2035 a 2051, do Relatório da 

CAE0/06, citada pelo Conselheiro Relator Wanderley Ávila, às fls. 

 

 
 
 
 
 
Atendida 
parcialmente, 
conforme fls. 
2139, do 

Relatório da 
CAE0/07; 

2937, das notas taquigráficas); ,, 
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N. RECOMENDAÇOES E DETERMINAÇOES  FORMULADAS RESPOSTA 

  OBTIDA 

67. Realizar, esta Casa, inspeção visando apurar ocorrências, bem Atendida 

 como para avaliar o sistema de controle interno que reveste os parcialmente, 
procedimentos de inscrição e cobrança da Dívida Ativa, além da   conforme fls. 
avaliação da qualidade das informações que são geradas para a 2140, do 
contabilização das inscrições e baixas (item 7.5, fls. 2054 a 2066, Relatório da 

do  Relatório  da  CAE0/06,   citada  pelo  Conselheiro  Relator CAE0/07); 
Wanderley Ávila, às fls. 2940, das notas taquigráficas); 

68.   Implantar  o  Fundo  de  Reserva  criado  pelo  Decreto  Estadual Não  atendida, 
43.620/03 e regulamentado pelo Decreto Estadual 44.457/07, sob  conforme fls. 
pena de se inviabilizar o cumprimento do § 1° do arL100 da  2139,  do 
Constituição Federal de 1988 (item  7.6, fls.  2066 a·2083,  do   Relatório 
Relatório   da   CAE0/2006, <citáda  pelo   Conselheiro   Relator CAE0/07; 
Wanderley Ávila, às fls. 4941. e 2942, das notas taquigrâfica!:j); 

69.  Adotar providências no sentido de se corrigir·a falha verificada nos  Não 
demonstrativos  e   saldo   das   baixas  de  créditos   tributários localizada. 
(albergada pelo Conselheiro Substituto Licurgo Mourão,  às fls. 
2997, das  notas taquigráficas, conforme Relatório da 

Auditoria/2006, às fls. 2573 a 2574); 

70.   Classificar corretamente; integrando a Dívida Ativa Não Tributária, Não 

os créditos qe códigos 907-6 e 987-8, relativos à pjvida  Ativa de  localizada. 

Multas  por Infração  à Legislação  Ambiental  (albergada  pelo 

Conselheiro Substituto Licurgo Moürão, às fls. 2997, das nota.s 
taquigráficás, conformitem 5,5.3, do Relatório d.a AuditÔria/2006, 
às fls. 2573 a 2574);. 

71.  Observar·tempestividade dos registros de Inscrições e :baixas Não 
dos  créditos·  dá· Dívida   Ativa   (albergada   pelo   Conse.lheiro localizada. 
Substituto Licurgo Mourão, às fls. 2997, das notas taquigráficas, 
conforme item 7.5.4, do Relatório da Auditoria/2006, às fls. 2574 a 
2575); 

72.   Incluir a Conta de Provisão Para Créditos Inscritos em Dívida Não 
Ativa de Recebimento Duvidoso, tanto no Curto quanto no Longo localizada. 

Prazo (albergada pelo Conselheiro Substituto Uéurgo Mourão; às 
fls.  2997,  das . notas  taquigráficas,  conforme  item  7.5.4., do 
Relatório da Auditoria/2006, às fls. 2574 a 2575): · . 

73.   Contabilizar, conforme .o memorando 009/2007 da AGE; todos os. Não 
valores de créditos tributários na·· fase administrativa (inclusive  localizada. 
IPVA) autuados (albergaâa 'pêlo Conselheiro Substituto Licurgo 

Mourão, às  fls. 2997,  da.. notas taqu[gráfícas, conforme  item 

7.5.4, do Relatório da Auditoria/20Ó6,s fls. 2574  a 2575); ·:·· 
74.   Inscrever em Dívida Ativa todos os créditos tributários (inclusive  Não 

IPVA)   encaminhados   à   AGE   (albergada   pelo   Conselheiro localizada. 
Substituto Licurgo Mourão, às fls. 2997, das notas taquigráficas, 
conforme item 7.5.4, do Relatório da Auditoria/2006, às fls. 2574 a 

25751 
75.   Registrar   contabilmente todos os   créditos não   tributários Não 

provenientes  de  multas  aplicadas  por  infração  à  legislação localizada. 

ambiental, pela FEAM conforme apurado em relatório de 
processos de autuação formalizados entre 1/1/03 a 31/12/06, 
encaminhado a esse Tribunal de Contas por meio do OF. PRE/n.0 

105/2007 (albergada pelo Conselheiro Substituto Licurgo Mourão, às  
fls. 2997, das  notas taquigráficas, conforme item  7.5.4, do 
Relatório da Auditoria/2006, às fls. 2574 a 2575); \' 
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N. RECOMENDAÇOES E DETERMINAÇOES   FORMULADAS RESPOSTA 

OBTIDA 

76. Observar o disposto no § 2° do art. 100 da Constituição Federal 
de 1988, quanto aos precatórios e sentenças judiciais (item 7.6, 
fls.  2066  a  2083,  do  Relatório  da  CAE0/2006,   citada  pelo 

Conselheiro Relator Wanderley Ávila, às fls. 2942, das notas 
taquigráficas, albergada pelo Conselheiro Substituto Licurgo 
Mourão, às fls. 2997, das notas taquigráficas, conforme relatório 
da Auditoria/2006, às fls. 2575); 

Atendida, 
conforme fls. 
2139, do 
Relatório da 
CAE0/07; 

77. Adotar,  nos  balanços  e  balancetes mensais  do  Estado,  uma 
classificação distinta p ra o registro dos precatqriqs e sentenças 
judiciais, no grupo de Obrigações Liquidadas a Pagar (it$111. 7.6, 
fls. 2066 a 2083, do Relatório dá CAE0/2006,  citada pelo 
Conselheiro Relator Wanderley Ávila, às fls. 2942, das notas 
taquigráficas, e  albergada  pelo Gonselheiro Substituto Licurgo 
Mourão, às fls. 2997, das notas taquigráficas, conforme relatório 
da Auditoria/2006, às fls. 2'575); 

Não  atendida, 
conforme fls. 

2139, do 
Relatório 
CAE0/07; 

78. Adotar medidas para qúe. o controle da Dívida Ativa ..se  faça de 
forma concatenada entre a AGE e SEF, em relação ao registro 
das baixas· provenientes das diversas modalidades utilizadas na 
negociação·daDívida Ativa para extinção e exc.lusãó dps créditos 
tributários (item 7, fls. 1976 a 2125,· do Relatório da. CAE0/06, 
citada pelo Conselheiro Revisor Substituto Gilberto Diniz, às fls. 

2974 a 2975, das notas taquigráficas}; 

Não 
localizada. 

79. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80. 

Adotar  medidas  efetivas  para  a  conciliação  entre  as  contas 

contábeis que  envolvam os  registros de  movimentação dos 
recursos para a quitação de precatórios, em cada unidade das 
Administrações Direta e Indireta, visando assegurar a exatidão 
das informações constantes dos balancetes mensais dos órgãos 
do Poder Judiciário encarregaªOJ:i dos pagamentos (ítem ?-6fls. 
2066 a 2083, do Relatório da CAEQ/06, citada pelos Conselheiros 

Relator WanderleY Ávit .e Revisor Substitutp, Gilberto Diniz; às {ls. 
2942   e   2976, . das.· notas   taquigráficas,  respectivamente,: e 
albergada pelo  Cof1selheiro Substituto Licurgo Mourão,  às  fls. 
2997,    das    notas    taquigráficas,    conforme    Relatório    da 

Auditoria/2006,·às fls. 2575 a 2576}; 

Não  atendida, 
conforme fls. 
2139, do 
Relatório 
CAE0/07; 

Estender, o Tribunal de C,ónt )). o escopo.çia insp.E!ção,. ,em fase 
de   planejamento,  na   Diretoria  de  Auditqría  Externa··· desse 
Tribunal, para verificar ocorrências na SETOP e no DEOP, qu nto 
ao Programa Ampliação de Vagas e Modernização da Gestão do 
Sistema  Prisional,  determinada  por  ocasião  da  emissão  do 
parecer  prévio  sobre  as   Contas  Governamentais  de  2005, 
também para o exercício de 2006 (item 7.7, fls. 2083 a 2125, do 
Relatório da CAE0/06, citada pelo Conselheiro Relator Wanderley 

Ávila, às fls. 2943, das notas taquigráficas); 

Atendida, 
conforme    fls. 

2140 a 2141, 
do  Relatório 
da CAE0/07; 

81. Promoverem, a SETOP e a PCMG, os devidos acertos, uma vez 
que  houve  lançamento  que  se  refere  a   Outras  Despesas 
Correntes -Outros Serviços de Terceiros PJ, natureza 3390-39, 
lançado, erroneamente,  como  Despesas  de  Capital,  natureza 
4490-39 (albergada pelo Conselheiro Substituto Licurgo Mourão, 
às fls. 2997, das notas taquigráficas, conforme item 7.7, do 
Relatório da Auditoria/2006, às fls. 2576); 

Não 
localizada. 
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N. RECOMENDAÇOES E DETERMINAÇOES   FORMULADAS RESPOSTA 

OBTIDA 

82. Ter maior atenção com as despesas com reforma e 
profissionalização do Sistema Prisional, evitando-se que 
atividades-fim  sejam  terceirizadas (albergada pelo  Conselheiro 
Substituto Licurgo Mourão, às fls. 2997, das notas taquigráficas, 
conforme item  7.7.1.1,  do  Relatório da  Auditoria/2006, às  fls. 
2576); 

Não 
localizada. 

83. Continuar a implementação dàs ações tendentes a conso.lidar e 

dotar a Auditoria Geral do Est do dos recursos necessário(ítem 
7,  fls.  1976  a  2125,  do  Relatório/ da  CAE0/06,   citadá  peJo 
Conselheiro Revisor.. Substituto Gilberto Diniz, às fls. 2978, das 
notas taquigráficas). 

Não 
localizada. 

 
 
 

7.2  Representação  .Gráfica  das  Respostas  Obtidas· 

Relativas a 2006 

Foram  formuladas . 83   (oitenta  e   três)   recomendações   e 

determinações relativas aos achados de auditoria do  exercício de 2006, 

as quais abrangem os diversos aspectos da gestão contábil, 

orçamentária, financeira e patrimonial do Estado de Minas Gerais. 

 
 

Desse  total,  ap.ós o  confronto  realizado  com  as  informpções 

trazidas pelo Relatório da CAE0/2007  e com  é;!S   informações obtidas 

junto aos órgãos competentes da Casa, obteve-se'üm total de 23 (vinte e 

três)  recomendações  e  determinaç:ões atendidas,  mesmo  que 

parcialmente, em  razão  de  se .. referirem  a  medidas    pendentes  de 

implementação ou que foram, de modo não completo, levadas à 

execução. Assim, persistem 16 (dezesseis) recomendações e 

determinações não atendidas. 

 
 

Constata-se ainda que não foram localizadas as respostas quanto 

ao atendimento ou não de   44 (quarenta e quatro) recomendações e 

determinações, conforme se demonstra: 
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1:1 Formuladas •Atendidas 1:1 Não Atendidas t:J Sem Resposta 
 

 
 
 
 
 
 

Do exposto acima, conClui-se que deve esta Corte acompanhar o 

cumprimento  das  recoméndações  e  determinações  fbrmúladas  pelos .. 
·'  •'  ' ',;:  / .  ' 

Conselheiros e aprovadas pelo Tribunal Pleno, devendo ser renovadas as 
< 

 

determinações  e ',re.comepdaçÕ,es   não  aten.didas. .o"u   P,arcia!mente: 

atendidas, incumbindq aos etores competentes.desta Gorté a formulação 

de justificativa em qaso de não-acompanhamento e/ou não-a.tendim(3nto 

das mesmas. 

 

 

a.  MANIFESTAçÃo QUANTo À'ABERTU  A o·e visTA 
 
 
 

Em conformidade com o art. 229, I, da Resolução 10/96, por 

ocasião  de  abertura  de  vista  dos  presentes  autos,  o   Exmo.  Sr. 

Governador  do   Estado,  através  do   Ofício  GAB.   GOV.   n.  63/08, 

manifestou-se acerca das ocorrências apontadas durante o 

acompanhamento da  execução  orçamentária, financeira, patrimonial e 
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fiscal do Estado, referente ao exercício de 2007, consoante fls. 2205 a 
 

2303. 
 

 
 

Da análise das considerações de sua Exa o Governador do Estado, 

confrontadas com as argumentações lançadas pela CAEO, tecemos os 

comentários a seguir. 

 
 

 
8.1    Dos    Documen 5>s    Integrantes    das    Contas    do 

 

Governador 
 
 
 

No  que  toca  à  ausência  dó· Relatório  sobre ..  Desempenho  da 
 

Arrecadação em relação à Previsão, aS,severou a OAEO, às fls. 2306, que 

essa omissão afrontaria o disposto no inciso' IV do art. 15 da Instrução 

Normativa do Tribunal de Contas n. 02/2001, bem como o art. 58 da Lei 

de ResponsabiHdade Fiscal, Lei Complementarn. 101/2000.. 
 

 
 

Em atendimento. ao 'Solicitado, a Secretariá da Fazenda do Estado. 

de  Minas  Gerais· ....;.  SEF, através  do Memo   AIF/GAB/n° 1166/2008, 

encaminhou o Relatório de Desempenho da Arrecadação, às fls. 2261 a 

2266. Nesse relatório co.nstam as seguintes informações: 
 

 
 

a) A renúncia de receitas deu-se conforme a le iislaçãé> estaqual; 
 

 
 

b) Os benefícios fiscais concedidos, em razão da redução de alíquota do 

ICMS para alguns produtos, reduziram a carga tributária. A SEF salienta 

que apesar da redução dessa alíquota houve um crescimento da 

arrecadação, conforme demonstrado nos gráficos, às fls. 2265 e 2266; 

 
 

c) A diferença no saldo da Dívida Ativa, informada pela Advocacia Geral 

do Estado - AGE, refere-se à dívida da Petrobrás transaci   ada pela 
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AGE mediante adjudicação, ou seja, a Petrobrás tem fornecido asfalto ao 

Estado (Departamento de Estradas de Rodagem - DER), como forma de 

pagamento da dívida; 

 
 

d) Os valores informados a título de "Outras Movimentações" que geraram 

baixas estão sendo discutidos através de Processos Tributários 

Administrativos- PTA. 

 
 

A CAEO, às fls, 2309 e 2307, alegou que o relatório encaminhado 

atendeu, em parte, à Instrução N?rmativa 02/01 desta Casa, uma vez que 

constam naquele relatório itens relativos ao incremento das receitas 

tributárias e da recuperação de créditos nas instâncias administrativa e 

judicial. No entanto, as providências adotadas no combate à sonegação e 

as medidas para o incremento das contribuições não foram mencionadas. 

Assim, recomendou a CAEO, às fls. 2307, que no próximb ex rcítio  seja 

encaminhado  o   relatório,  juntamente  com  a   prestação  de  contas, 
 

contemplando todas as ações nele previstas. 
 

 
 

Ratifica esta Auditoria a recomendação da CAEO, no sentido de 

que o Relatório sobre o Desempenho da Arrecadação, em Relação à 

Previsão, seja encaminhaqo a este Tribunal juntamente COQl a prestaç o, 

de contas relativa ao exercido  de 2008. Deverá o mesmó evidenciar o 
c                      ' ' 

desempenho  da  arrecadação  em  relação , à  previsão,  destacando as 

providências adotadas pela  fiscalização no combate, à  sonegação, as 

ações de recuperação de créditos administrativos e judiciais, bem como 

as medidas para o incremento das receitas tributárias e de contribuições, 

como dispõe o art. 58 da LRF e o art. 15, IV, da Instrução Normativa 

02/01 deste Tribunal. 
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8.2  Ações e Serviços Públicos de Saúde 
 
 
 

Foi solicitado  por sua Exa o Conselheiro  Relator  a manifestação 

quanto à inclusão de despesas com benefícios previdenciários (FUNFIP), 

clientela fechada (PMMG, IPSEMG/IPSM) e saneamento básico urbano 

(COPASA), no cômputo  dos gastos com Ações e Serviços  Públicos  de 

Saúde, para efeito do cumprimento qa  nienda Constituç,ional n. 29/2000. 
 

 
 

Em  atendimento  ao  solicitado,  foram  encaminhadas   as 

manifestações da SEPLAG,,e da SuperintendênCia Central de Contadoria 

Geral da Secretaria de Estado da  Fazenda- SCCG/SEF,  as quais foram 

transcritas pela CAEO, às fls. 2307. 

 
 

DasargumentaçõeS, trazidas à lume pela SEPLAG, depreende-se o 

entendimento segundo o qual maiores investimentos em saneamento, 

notadamente no. tratamento  de água, representam  uma' aç.ão efetiva de 

política e saúde preventiva, conforme prevê o inciso 11  do art. 186, inciso 

111  do art. 188 e inciso IV do art. 190 da Constituição Estadual. Aduz ainda, 

como fundamento  sobre  o qual assenta  sua exegese,  que  a Instrução 

Normativa 11/2003 do Tribunal de Conts do Estaqo de Minas Gerais; em 

seu inciso IV do art. 3°, e,sJabelece qi.Je as despesas com formulação de 

política  e   execução   de·  actõés de · saneamento   b sico    podem   ser 

computadas  como  despesas  com  saúde  para  fins  de  cumprimento  do 

gasto mínimo definido constitucionalmente. 

 
 

Ao  seu  turno,  a  SCCG  corrobora  o  proceder   do  Governo  do 

Estado, lastreando-se para tanto no argumento segundo o qual para a 

composição dos gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde, em 

atendimento à Emenda Constitucional 29/00, o Estado de Minas Gerais 

considerou,   além   das   disposições   contidas   na   Instrução   Normativa 
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11/2003, de 17/12/03, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 

o disposto na Lei Orçamentária Anual, Lei 16.314/06, que congregou as 

Funções 1O - Saúde, 04 -Administração, 09 - Previdência Social e a 17 - 

Saneamento Social, combinadas com as subfunções inerentes às ações 

de Saúde. 

 

 
 

Asseverou ainda a SEPLAG que as despesas da PMMG, do 

IPSEMG e do IPSM entram no cálculo constitucíonal dâs despesas com 

saúde, em virtude da amplitude da rede de beneficiários. Os institutos 

possuem como clientes potenciais 2 (dois) milhões de cidadãos mineiros 

entre servidores e dependentes. Dessa forma, os recursos destinados 

para essa rede, além .de contemplar parcela significativa dos cidadãos. 

mineiros, representa a desoneração de usuários e,: por conseqüência, de 

despesas do Sistema Úniço de Saúde. 

 

 
 

Por  sua ·vez,  quanto  ao  cômputo  das  despesas  relativas  a 

benefícios previdenciários pagos no FUNFIP, esclareceu que o mesmo 

ocorre porque  as  contribuições . para aposentadoria começaram a  ser 

recolhidas somente após a· Lei Complementar 64/02. Assim, a despe a 

com pagamento de inativos da sâúde representa o financiamento de um 

passivo proveniente da política estadual de saúde que é gerado quando a 

despesa  de  pessoal  ativo  é/foi  realizada, Jazendo  parte,  então,  das 

despesas aplicadas na saúde pelo Governo do Estado. 

 
 

A CAEO, às fls. 2308, informou que os esclarecimentos prestados 

não elucidaram os questionamentos reiteradamente feitos por esta Corte, 

no que se refere ao cômputo, nas aplicações em saúde, de despesas que 

não atendem aos princípios constitucionais. Destaca também que não 

houve adesão do governo estadual às recomendações desta Casa para 

que promovesse gradativamente a redução dessas despesas, haja vista 
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os acréscimos observados em 2007 nas despesas dos institutos de 

previdência (IPSEMG e IPSM) e no FUNFIP, consideradas como ações e 

serviços públicos de saúde, às fls. 1868 a 1904, do Relatório da 

CAE0/2007. 

 
 

Diante da autorização legal erigida na Lei  16.314/06, do 

instrumento normativo desta Çorte de Contas consubstanciada na 

Instrução  Normativa  11/2003,   :;do fato de  q ue  se,   encontram  em 

tramitação no Senado Fed ralos  projetos de lei do Senado n°s. 121/07 e 
 

156/07, que tratam da regulamentação da aplicação em ações e serviços 

com saúde, a ser observada pelas esferas federal, estadual e municipal, 

esta Auditoria registra  os  argumentos expendidos  pela  CAEO, 

entendendo   como   satisfatórios   os ,  esclarecimentos   aduzidos   pela 

SEPLAG e SCCG/SEF. 

 
 

8.3     Fapemig 
 
 
 

Foram solicitados  esclarecimentos por  sua Ex8
 o  Conselhe.irO 

 

Relator acerca da ausência de demonstrativo contendo a relação das 

instituições estaduais e os respectivos recursos referentes à aplicação do 

percentual (250fo)  dos  valores 'exécUtados sobre  o  montante  de  ,1'% 

recebido pela instituição, com b'ase na Receita Orçamentária  Corrente 

Ordinária- RCO, empregados em projetos de pesquisa de entidades do 

estado, conforme dispõe o art. 39 da LD0/07, fls. 1911 a 1913. 

 
 

De acordo com informações da CAEO, às fls. 2308 e  2309, a 

Secretaria de Estado de Fazenda informou, às fls. 2234, que submeteu a 

solicitação à FAPEMIG para que essa se manifestasse, o que fez 

apresentando seus esclarecimentos por meio do Of. FAPEMIG/GPF/N°. 

047/2008, fls. 2258 e 2259. 
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Em suas considerações, asseverou que foi realizado no final do 

exercício o valor do repasse de dezembro/2007, não permitindo que o 

mesmo fosse aplicado no período, para efeitos do art. 39 da LD0/07. 

Esclareceu ainda que, do valor repassado pelo Estado, 5% foram gastos 

com despesas administrativas, nos termos do art. 21, parágrafo único, Lei 

11.552/94. 
 

 
 

Após a dedução as parcelas  supra, foi  executado pelas 

instituições estaduais, em  2007; o  totál de  R$  32.929.755,85, o  que 

corresponde a 21,9% do quefoi realmente transferido pelo  Estado à 

FAPEMIG, no referido exercício. 

 
 

Argumentou ainda que as ações da FAPEMIG dependem da 

demanda de sua clientela e do lançamento de editais públicos, entretanto 

é preciso que as instituições estaduais manifestem interesse e 

programem-se para  a participação nos  fom ntos  dessa  entidade, por 

meio de apresentt]ção de projetos. 

 
 

Ao fim, ressaltou que os programas e editais são destinados a 

todos os projetos submetidos e que são aprovados,cohl base no mérito! O 

que depende da capacidade e in!eresse dos participantes, sem exceção, 

razão por que foge ao controle da FAPEMIG assegurar a aplicação exata 

do percentual estipulado pela LDO. 

 
 

A CAEO, às fls. 2309, alegou que as informações prestadas não 

justificam o descumprimento do percentual a ser aplicado. Mesmo 

excluindo  os  valores  descritos  acima,  o  que  não  seria  correto,  o 

percentual obtido foi de 21,9%, e a lei estipula 25% de aplicação em 

projetos de pesquisa de instituições estaduais. 
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Acrescentou ainda que a Lei 16.919/07, a LDO para o exercício de 
 

2008, dispõe em seu art. 51, o mesmo percentual de aplicação. Contudo, 

o Projeto de Lei 2.392/08, a LDO para 2009, enviado à Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais e publicado no Minas Gerais em 

22/5/08, não contemplou essa aplicação de recursos. 
 

 
 

Esta Auditoria ratifica os entendimentos da CAEO procedendo à 
 

formulação de recomendação, ern tópico próprio deste parecer. 
 
 
 
 

8.4   Restos a P gàr 
 
 
 

8.4.1 Manutenção    de    Saldo<  em    Restos    a    Pagar 
 

Processados 
 
 
 

No que se  refere à  manutenção de s ldo  em Restos. a Pagar 

Processados, inscritos desde 1995, compondo, indevidamente, a Dívida 

Flutuante do Estado,  a  Secretària da  Fazenda, em  atendimento  ao 

solicitado, esclareceu que. a  maior  parte dos .valors regi trados   ém 
 

Restos a Pagar Processados refere-se a precatórios que e.stão sendo 

liquidados na ordem cronológica de emissão e com recursos que são 

repassados mensalmente aos tribunais. 

 
 

Com relação à dívida para com o IPSEMG, o governo apresentou o 

Projeto de Lei Complementar 35/2007, ora em  tramitação. Todavia o 

Estado vem efetuando pagamentos relativos a essa dívida, prevendo, em 

2008, pagar o montante de aproximadamente de R$ 200 milhões. 
 

 
 

Quanto à divida junto ao IPSM, o governo está efetuando estudos, 

visando ao equacionamento da mesma. Esclareceu ainda que as dívidas 
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com fornecedores e  prestadores  de  serviço estão sendo pagas 

regularmente, de acordo com a programação financeira do Governo. 

 
 

O Governo do Estado encaminhou uma tabela com a composição 

dos saldos inscritos em Restos a Pagar Processados, por unidade 

orçamentária, anteriores ao exercício de 2007 e os motivos da 

manutenção desses saldos, tais como pendências judiciais e 

administrativas. 

 
 

A CAEO, às fls. 2310,  assevera que os registros em Restos a 

Pagar, que constituem a Dívida Flutuante do;Estado, devem representar 

as  obrigações  de  curto ,prazo(   não  devendo  neles -   constar  valores 

registrados há mais de um ano. Afirmou ainda que a maioria dos valores 

registrados em Restos a Pagar refere-se a prec tórios. No entanto, esses 

precatórios deveriam ser- incluídos no orçamento - com verba necessária 

ao pagamento dos mesmos- até ,1o de jul ó, para pagam nto até o final 

do exercício seguinte, como dispõe o § 1o  do art. 1oo da Constituição 
 

Federal de 1988, fato esse que não vem ocorrendo. 
 

 
 

Em face do exposto, esta Auditoria ratifica as alegações da CAEO, 

no sentido de que os Restos a Pagar que constituem a dívida flutuante 

devam  representar  tão-som nte:, obrigélções dcur,t•- prazo,       óu  seja, 

compromissos assumidos até o final doexereícioJinanceiro  subseqüente, 

e que os precatórios devam ser inéfuídos no orçaménto, conforme 

dispositivo constitucional citado. 
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8.4.2 Manutenção  de Valores Inscritos em Restos a Pagar 
 

Não Processados 
 
 
 

Foi destacada pela  CAEO a existência de  R$  21,443 milhões, 

desde o exercício de 2000, inscritos em RPNP, descumprindo-se dessa 

forma  a  Lei    4.320/64,  bem  como  os  artigos  32  e  33  do  Decreto 

37.924/96. 
 
 
 

De acordo como  Relatório da CAEO, às fls. 2310, em .atendimento 

ao solicitado, o Governo do . Estado informou que o sàldo. existente em 

31/12/07, antes  das  inscrições  de  2007,  correspondeu  a  R$  21,443 

milhões. Em 19/05/08, foi cancelado ou liquidado o vàlor de R$ 13,933 

milhões,  remanescendo  um  saldo  de  R$  7,510  milhões.  Conforme 

justificado pelos órgãos e entidades responsáveis por tais valores, os 

mesmos  permanecem  registrados  em  razao  de  pendências  judiciais, 

obras e serviços em atraso, importações em andamento e· situações nas 

quais  as  documentações  exigidas  para  a  extinção  das ·obrigações 
. . . 

encontram-se irregulares, fazendo ainda anexar tabela com a composição 
 

do saldo, por unidade orçamentária. 
 

 
 

A CAEO, às fls. 2310 e 2311, apontou que foireduzido.em 65% o 

saldo de Restos a Pagar Não,Processados·, rel.ativo aos valores anteriores 

ao exercício de 2007, informando ainda que providências estão sendo 

tomadas para a observância à legislação pertinente. 

 
 

Ressaltou que ainda ocorre desrespeito à Lei 4.320/64, bem como 

ao Decreto 37.924/96, que determinam o cancelamento de saldos 

registrados em Restos a Pagar, considerados insubsistentes, ao final de 

cada exercício financeiro subseqüente ao da inscrição, fato esse que não 

vem ocorrendo, uma vez que a baixa se dá intempestivament , havendo 
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ainda saldo  remanescente  que  representa  35%  do valor  registrado  em 
 

31/12/07, antes das inscrições do exercício. 
 
 

 
Esta  Auditoria  corrobora  os entendimentos  da  CAEO,  tendo  em 

vista que os cancelamentos de saldos registrados em Restos a Pagar não 

foram efetivados  no prazo  estabelecido  nos artigos  32 e 33 do Decreto 

37.924/96 e ainda há saldo remanescentde R$ 7,510 milhões. 
 
 

 
8.4.3 Assunção de·  Obrigações sem a  Correspondente 

 

Suficiência Financeira 
 

 
 
 

Foi  destacada   pela   CAEO   a . inscrição   em  Restos   a   Pagar 

Processados  e  Não  Processados,  sem a correspondente  existência  de 

fundos,  conforme  eviden'ciado  no  Demonstrativo  de  Disponibílidade  de 
 

Caixa (Anexo V- elatório de Gestão Fiscal). 
 
 
 

A título de esclarecimento,  o Governo do Estado argumentou que 

vem diminuindo,  a cada  ano,  a insuficiência  financeira,  em  virtt)ddos 

resultados  positivos  alcançados  com  os  superávits     orçamentários 

apresentados desde 2004. Salientou que no exercício de 20Q7·o superávit 

orçamentário  foi de  190 milhÕes( representando  um  resultado  suficiente 

para  cobrir  as  despesas  realizàdas  no  exercíCio. Mencionou   ainda  o 

Parecer 14.715 da Advocacia Geral do Estado- AGE, no qual argumenta 

que  o  funcionamento  regular  da  máquina pública  não  pode  ser 

prejudicado, as políticas públicas essenciais não podem aguardar até que 

as dívidas herdadas  sejam pagas, devendo a quitação  dessas acontecer 

com celeridade e planejadamente. 
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A CAEO, às fls. 2311, reconheceu os superávits alcançados desde 

 

2004 e entendeu que as argumentações foram razoáveis, quanto às 

dívidas herdadas sem o correspondente respaldo financeiro. Contudo, 

apesar  da  insuficiência  financeira, ocorreram  inscrições  em  Restos  a 

Pagar Não Processados, ou seja, despesas empenhadas e inscritas como 

dívida de curto prazo, mas sem a devida contraprestação do serviço 

executado ou do material fornecido, sendo necessária a verificação de sua 

subsistência. 

 

 
 

Essa Auditoria corrobora os entendimentos da CAEO, sendo 

necessário que o gestor público seja alertado quanto ao controle das 

inscrições em Restos a Pagar Não Processados, procedendo .à análise de 

sua subsistência, em face da não-liquiçfação das despesas; 

 

 

8.5   Benefícios Financeiros, Tributários e Creditícios 
 
 
 

8.5.1  Renúncia  de  ICMS na  Modalidade  "Remissão"  na 
 

LOA/2007 
 
 

Instado a se manifestar sobre á ausência 'da previsão de renúncia 

de receita tributária (ICMS) na modàlidade "remissão" na LÇ)A/2007, cujo 
T>  "'   ' ;::_     ' 

valor  informado  na  prestação  de  contas  é· de  R$. 274,572 milhões, 

justificou-se   que tal ausência se dá em razão qo  conhecimento dos 

dados em tempo inábil para sua inclusão no projeto de lei orçamentária, 

em função de dispositivos legais publicados em final de exercício ou em 

razão do processamento efetuado pelos sistemas da SEF/MG. 

 
 

Conforme apontamento da CAEO, às fls. 2311 a 2312, a remissão 
 

de  ICMS  teve   seu   valor  e  fundamentação legal 

especificados. Também considerou as  razões 

 

mpostos  e 

justificativa 
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apresentadas parcialmente procedentes, tendo em vista a publicação de 

novos textos legais em final de exercício. No entanto, quanto à tardia 

identificação e processamento pelos sistemas da SEF/MG, tal fato revela 

a necessidade de se promover ajustes no sobredito sistema, pois os 

instrumentos legais são anteriores ao prazo legal para apresentação do 

projeto de LOA. 

 
 

Portanto, faz-se necessári..<recomendação no s ntido  de que os 

sistemas da SEF sejam aperfeiçoados, a fim de permitirem a elaboração 

da LOA com todos os dados relativos à renúncia de receita tributária. 

 
 

8.5.2 Da Referência ao Decreto 44.560, de 29/6/07. 
 

 
 

No que concerne à ausência de referência· ao Decreto 44.560, de 
 

29/6/07 - :que ·dispõe  sobre  o  cancelamento de  crédito · tributário de 

pequeno valor relativo ao ICMS - na fundamentação legal da renúncia 

efetiva (remissão), a CAEO, às fls. 2312, entende sanado o 

questionamento, haja vista a informação que os valores referentes ao 

aludido decreto·foram consolidados em confpr111idade .9om os .9itanies:da 

Lei 15.965/05. 

 
 

8.5.3 Dos Valores de Renúncias na Moda1idade "Redução 

de Alíquota" 

 
 

Quanto  à  abertura  de  vista  para  esclarecimentos  acerca  dos 

valores de renúncias de receitas decorrentes da modalidade "redução de 

alíquota", tendo em vista as divergências constatadas entre os valores 

previstos na LOA e os constantes do informativo da SEF 

(OF.SEF.GAB.SEC.149/2008), segundo o Relatório da CAE0/2007,  às 

fls. 2312/2313, as justificativas aduzidas não são procedentes. 
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Isso porque a apresentação do projeto de lei orçamentária para 
 

2007  ocorreu  no  segundo  semestre  de  2006,  enquanto  o  Decreto 
 

44.206/07 - que fundamentou a renúncia de receitas decorrentes de 

redução de alíquotas de ICMS - é de 13 de janeiro de 2006, o que permite 

inferir que o tempo era suficiente para o sistema de planejamento incluir 

os dados ora questionados. 

 
 

Ademais, ainda que a  perda de arrecadação· decorrente da 

aplicação do Decreto 44.206/07 tenha sido estimada para o ano de 2006, 

conforme alegado pelo interessado, restou .o percentuàl de. 3,3% que 

deveria ter sido reconhecido em 2007. 

 
 

Além disso, não fqram apresentadas justificativas para o fato de 

que, na prestação de contas, não constaram valores de renúncias de 

receitas referentes à alteração de alíquotas de ICMS, apesar de haver 

citação nesse sentido a amparar tal modalidade de renúncia, conforme 

demonstrado pelo Relatórioda C E0/20007, às fls. 231 3. 

 
 

Assim, não obstante a plausibilidade das demonstrações de 

sucessivos aumentos de r ceitas nosegmentos referentes .à renúncia de: 

receita tributária, conforme ressaltado peJa CAEO, faz-se mister a busca 
'>: ' '   • >( 

incessante da exatidão e clareza na prestação de contas dos benefícios 

concedidos. 
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8.5.4 Impactos  de  Cada  Benefício  Tributário  e  sua 
 

Avaliação Econômica e Social 
 
 
 

Os três últimos itens da abertura de vista referentes aos benefícios 

financeiros, tributários e creditícios foram agregados, os quais passamos 

a analisar. 

 
 

No tocante às informações solicitadas sobre os efeitos econômicos 

e sociais das concessões dos incentivos fiscais, conforme apontamento 

da CAEO, às fls. 2313/2314; os esclarecimentos. prestados baseiam-se na 

relação positiva entre os incentivos fiscais e o crescimento da economia 

mineira, acompanhado da melhoria  de indicadores sociais e do aumento 

do número de empregos. 

 
 

Quanto à motivação das concessões de benefícios, o interessado 

destacou que as. ações de estímulo ao setôr prodativo não se limitaram a 

mecanismo de  promoção  do desenvolvimento de  setores  específicos, 

mas também paré:i propiciar proteção contra concessões tributárias 

praticadas por outros estados da Federação, em detrimento de atividades 

econômicas aqui desenvolvidas. 

 
 

No que se refere aos itens 5.4 e  5.5, não· foram prestadas as 

informações sobre benefícios creditícios concedidos pelo ·Estado e os 

impactos na execução orçamentária de cada 'benefício tributário 

especificamente concedido. 

 
 

Nesse contexto, ante a ausência das informações solicitadas, 

conforme anotação da CAEO, às fls. 2314, há de se registrar o comando 

contido no art. 47 da Lei 15.699, de 25/7/05 (LDO para o exercício de 

2006), que determinava o envio pelo Poder Público, juntam 
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proposta orçamentária, de relatório de avaliação das políticas públicas 

beneficiadas com renúncias de receitas do exercício de 2005 e a projeção 

para o próximo exercício. 

 
 

Ainda, conforme sugestão da CAEO, tal determinação poderia ser 

incorporada pelas futuras leis de diretrizes orçamentárias, o que, 

indubitavelmente,   traria    maior    conhecimento   ge encial    e    maior 

transparência na concessão de benefícios. 

 
 

 
8.6    Dívida Ativ 

 
 
 

8.6.1 Ausência de Detalhamento. dos Saldos Contábeis 
 
 
 

No que toca à ausêneia de segregação da dívida ativa por natureza 

tributária e à evidenciação do valpr do principal, das multas e enc rgos . 

correspondentes, conforme  determina a  Lei 4.320/64,  as  razões  das 

justificativas aduzidas foram refutadas no RelatóriÓ da CAEO, consoante 

se  vê  da  análise  às  fls.  2315. Depreende-se  do   mesmo  que  o 

detalhamento das  contas patrimoniais  utirizado não   guarda 

correspondência  com   as  classificações orçamentárias    da  receita, 

conforme comando contido no§ 4o do art. 39 da .Li 4.3?0764. 
 

 
 

Quanto ao fato alegado pelo interessado de que a Portaria STN 
 

564/04  não  exige  a  abertura  das  contas  segregando-as  conforme 

tributária e não-tributária, impende ressaltar que, conforme critério de 

hierarquização das leis, pelo ordenamento jurídico vigente, a portaria não 

pode se sobrepor a um dispositivo presente em lei. 
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Por isso, ratifica-se a recomendação da CAEO no sentido da 

necessidade de se proceder ao detalhamento do saldo patrimonial da 

Dívida Ativa, por natureza tributária e não-tributária. 

 
 

8.6.2 Ausência  de  Provisionamento  para  Perdas  dos 
 

Créditos Inscritos 
 
 
 

Relativamente a  não  formaÇão de  provisão  em ·decorrência da 

perda patrimonial advinda· da Divida Ativa, considerando que os valores 

baixados por prescrição, remissão, anistia, insubsistência do feito fiscal, 

dentre  outros,  têm  sido  muito  superiores  à ·  receita  auferida  pelo 

pagamento, contrariando  o  Princípio Fundamental da  Prudência, 

conforme apontamento da CAEO, às fls. 2316, as razões de justificativa 

apresentadas não  atacam  o  cerne  do  questibnamento, ·visto .que  a 

argumentação traziqa restringe-se aos critéríÓs de provisionamerito e não 

sobre a  sua  ausência.  Também assevera que  não  está  se.ndo feita, 

nenhuma  provisão  para perdas  financeiras  d rivadas   da  falta de 

pagamento dos valores devidos à Fazenda Pública, apesar de que tais 

perdas vêm ocorrendo de forma ininterrupta.. 

 
 

Portanto, considerando a ocorrência de perdas sucessivas, torna 

se imprescindível a instituição de provisão que incida'sobre  os valores 

devidamente inscritos em Dívida Ativa, a fim de que a contabilidade reflita, 

claramente, a situação patrimonial do estado. 
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8.6.3 Contabilização  das  Contribuições  Previdenciárias  e 
 

Consignações 
 
 
 

Foi constatado pela CAEO erro contábil no valor de R$ 1,346 

bilhão, relativo ao registro em "Outros Créditos a Receber" e não em 

"Dívida Ativa do Instituto de Previdência dos Servidores Militares -IPSM". 
 

 

De  acordo  com  o  Relatótió  da  CAE0/2007,  às fls.  2316,  os 

registros contábeis indevidos, referentes aos créditos no  valor de R$ 
7 

1,346  bilhão  em  favor  do  IPSM, foram  considerados  regularizados, 
 

conforme    demonstrado    pela    SEF,    mediante    os    termos    do 
 

Of.Sef.Gab.Sadj.n°.446/08. 
 

 
 

Assim, tem,.se como sanado o questionamento sob exame, 
' 

 

 

8.6.4 AusênCia de, Saldo na Conta Dívida Ativda FEAM 
 
 
 

Segundo a CAEO, deixou-se de evidenciar a dívida a receber das 

multas vencidas e não pagas, inclusive dos 'Valores, refe·rentes aps 89 

(oitenta e nove) processos inscritos pela  AGE em  2007, referentés a 

multas por infração à legislãção ambiental. 

 

 

Nas razões de justificativa aprese,ntadas e destacadas no Relatório 

da CAE0/2007, às fls. 2317, reconhece-se a ausência de saldo na conta 

contábil da Dívida Ativa, em função de falha no fluxo de informações entre 

a Assessoria Jurídica da FEAM, Advocacia Geral do Estado e a 

Superintendência de Contabilidade e Finanças do Sistema Estadual do 

Meio Ambiente - SISEMA. Afirmou-se ainda que providências estão sendo 

tomadas para a solução do problema objeto desse questionamento. 



TRIBUNAL  DE CONTAS  DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

Parecer da Auditoria- Contas do Governador- 2007 247 

 

 

 

Deste modo, não obstante os esforços do interessado na solução 

da irregularidade apontada pelo CAEO, essa permanece pendente de 

regularização. 

 
 

8.6.5 Permanência  da  Classificação  Orçamentária 
 

1.9.1.3.21 
 

 

Apontou a CAEO a manutenÇão de classificação :contábil indevida 

na conta 1.9.1.3.21 ....;  Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de 

Incêndio, registrando valores a esse título, quando a categoria apropriada 
 

é a 1.9.3- Receita de Dívida Ativa. 
 

 
 

Nas razões de justificativa apresentadas asseverou-se que a 

classificação da Dívida Ativa encontra-se em consonância com a Portaria 

n. 340 da Secretaria do.Tesouro Nacional, :que estabelece, no Anexo I, 

que as Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos serão 

classificadas no  código  1913, de  forma  distinta  da  classificação  da 

Receita da Dívida Ativa para a ,qual é  estabelecida a  classificação de 

codificação 1930. 
 

 
 

Conforme ·bem obt.e.mpetadó. p.  ela  CAEO, às
-
 fls.  2317, não  se 

discute a validade da classificação estaQ Ieciqa pela ci ada portaria, mas 

a falta de uniformização dos procedimentos de classificação das receitas. 

Salienta  que  no  valor  de   R$  169,278  milhões  - consignado,  no 

Demonstrativo da  Receita Orçamentária Fiscal de dezembro/07, na 

classificação 1.9.3 (Receita de Dívida Ativa) - estão contidas as multas e 

juros recebidos pelo Tesouro Estadual, no montante de R$ 96,362 

milhões. A seu turno, na classificação Multas e Juros de Mora da Dívida 

Ativa dos Tributos- 1.9.1.3 foi registrado apenas o valor de R$ 3.474,00, 

referente a taxas de incêndio. 
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Desse modo, visando à uniformização dos procedimentos para 

classificação das receitas, faz-se necessário promover a revisão de tal 

prática, a fim de não prejudicar a confiabilidade dos dados relativos à 

receita da Dívida Ativa. 

 
 

8.6.6 Permanência de Difer nça no Saldo da "Dívida Ativa" 
 
 
 

Apontou a CAEO a 'existência de erro contábil no saldo da Dívida 

Ativa, em relação ao informado,pela Advocacia Geral do Estado, que 

envolve a divergência de R$ 64,355 milhões, apontada desde. o exercício 

de 2004, e a de R$ 16,612milhões, apontada em 2006. 

 
 

Segundo  o  esctàrecimento aprésentadO, a  permanê,ncia da 

diferença de R$ 80,967 milhões no saldo da Dívida Ativa decorre do fato 

de que os valores transacionados não são imediatamente baixados. O 

registro definitivo da quitação no sistema ocorre somente depois de 

comprovado o cumprimento integral do acordo. 

 
 

A " 

Em contraponto, a CAEO, s fls. 2318, pqndera que a justificativa é 

improcedente, pois a AGE .oa informação da situação da Dívida Ativa 

este Tribunal - deve proceder' à necessária condtiaçãQ, dos dados e que 

tanto o registro contábil da Dívida Ativa quanto o controle exercido pela 

AGE devem espelhar a realidade da transação, sob pena de perda da 

confiabilidade das informações contábeis. 

 
 

Conforme informação do Relatório da CAE0/2007, às fls. 2062, e 

aqui reforçada, tal divergência será objeto de inspeção já programada 

pelo órgão técnico deste Tribunal. 
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8.6.7 Valores de "Outras Movimentações" 
 
 
 

Solicitou a CAEO esclarecimentos concernentes  ao Demonstrativo 

da Composição da Movimentação, elaborado pela AGE, encaminhado  por 

meio do Ofício 4833/2008, identificando as ocorrências que geraram as 

baixas  de  tributo,  no montante  de  R$ 674,302  mil,  e  as de  multa,  no 

montante de R$ 65,229 milhões. 

 
 

Os  esclarecimentos'  prestados  foram  considerados  válidos. 

Entretanto, conforme  ressaltado pela CAEO, às Jls. 2318,  ais  corre,ções 

vêm   confirmar   a   necessidade   de   aprimoramento   das  .. informações 

contábeis  geradas  sobre  a: Dívida  Ativa,  o que  cônduz  à necessidadé 

premente de aperfeiçoamento do sistemde controle do Estado. 

 
 

8.6.8 Não Encaminhamento  das Informações Soliéitadas  à 
 

AGE 
 
 
 

As             informações             soJjcitadas..            no           • Ofíciq 

OF/CAEO/GAB:CONS.RELATOR/N.041/2007        ão ·     relativas.     à 

contabilização e identificação dos PTAs extintos nas modalidades  "Dação 

em Pagamento" (R$ 37,428 milhões) e "Adjudicação de B.ens" (R$ 3,209 

milhões). 
 

 
 

Conforme apontamentos da CAEO, às fls. 2319, o interessado 

forneceu as relações de PTAs extintos, conforme documentação acostada 

às fls. 2289/2294. Entretanto, tais informações não foram consideradas 

suficientes pela CAEO, pois  não trouxeram os valores  correspondentes 

aos bens transacionados nem os lançamentos contábeis efetuados, 

impossibilitando  a verificação,  em tempo  hábil,  das  apropriações 

contábeis de tais recebimentos. 
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Portanto, permanece a falta de informações que permitam 

identificar os valores dos bens recebidos e os lançamentos contábeis 

correspondentes. 

 
 

8.6.9 Aumento  Verificado  da  Quantidade  e  do  Valor  de 
 

PTAs Prescritos 
 

 
 

Foi verificado pela CAEO 6 incremento, no exercício sul;> examen, 
 

de 799 PTAs, perfazendo R$ 22;003 milhões. 
 

 
 

De acordo com o Rélatório da CAEO, às fls. 2319, na resposta a 

este questionamento, pomeio do Ofício 2a'pQAfAGE no 041/08, a AGE 

declarou que  não  vislumbra  qualquer  aumento  significativo digno  de 

justificativa, podendo  ápenas esclarecer que  tem  se  empenhado 

juntamente com o Judiciário mineiro na tentativa;de diagnosticar casos de 

prescrição intercorrente e centralizar esforços. nos  débitos ''Cotn  maior 
 

probabilidade de recuperação. 
 

 
 

Desse modo, as razões apresentadas r ã.o  são suficientes para 

justificar o aumento, em ?2%, do montante prescrito e dé 13% do valor 

médio do PTA devido, o que exige a adoção d!3 controles mais efetivos 

que permitam agilizar a cobrança .dos créditos inscritos ern Dívida Ativa, 

de modo a evitar sua perda em virtude de prescrição, conforme já 

recomendado por este Tribunal em exercícios anteriores. 
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8.7    Segurança Pública 
 
 
 

Foi solicitado pela CAEO, albergado pelo Relator, esclarecimento 

acerca do repasse de recursos, a título de Subvenções Sociais, pela 

Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS, a entidades, no montante 

de R$ 296.816,45, cujos convênios foram celebrados entre o Estado de 

Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de> Esportes  e da 

Juventude- SEEJ. 

 
 
 

Ressaltou ainda  a CAEO, às fls. 2320,  que, de  acordo com a 
 

Cláusula  Terceira  dos  citados  instrumentos,  os  recursos  da  SEEJ 
 

correrão      à       conta       da      dotação      orçamentária      de       n. 
 

1451.06.421.313,1673.0001.3350.43.01.10, sendo, no entanto, essa 

dotação da Secretaria de Estado de Defesa Social - SEC>S. E, ainda, de 

acordo com a Cláusula Quinta, constitui obrigaçãO da SEEJ"o repasse de 

recursos financeiros nece sários à exe,çução das atividades constantes 
' 

da Cláusula Prir11ejra. Escl receu,  por fim, que nos cpnvênios não hfl 
 

menção da interveniência.da SEDS. 
 
 

 
Em resposta aos questionamentos em epígrafe, a SEDS e a SEEJ 

 

apresentaram as justificativas de fls. 2320a 2322; 
 

 
 

Por sua vez, em exame da CAEO, às fls. 2322, foram consideradas 

sanadas as irregularidades, isso porque os convênios foram respaldados 

em resoluções previstas no Decreto 44.107, de 14/9/05, e ainda, segundo 

a SEEJ, providências já foram tomadas no sentido de acrescentar, por 

meio de termo aditivo, a participação da SEDS nos instrumentos ainda 

vigentes. 
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. 

 

Assim, as considerações apresentadas são suficientes para elidir as 

falhas detectadas na execução desses convênios. 

 
 
 

8.8 Controle Interno 
 
 
 

Quanto ao controle internoverifica:-se que no primeiro semestre de 
 

2006 a Auditoria-Geral do Estad.o encaminhou à SEPI..AG:sugestões para 
. 

a elaboração da LDO 2007 (Uai 16.314, de 10/8/06), baseadas em 

solicitação daquela Secretaria. Entretanto, conforme apresentado no 

Relatório da CAE0/2007,  às fls. 2126 a 2127, constatou-se que essas 

proposições não foram inseridas na referida lei, restando prejudicado o 

cumprimento dos ditames estabelecid?s nos artigos 4° e 5° da LRF, à 

medida que contribuiriam para o aprimoramento dos instrumentos de 

planejamento. Diante da relevância da matéda, esse fato ensejou a 

formulação de indagação do Exmo. Sr. Conselheiro Relator quanto ao 

não-acatamento:das proposições encaminhadas pela AUGE. 
 

 

Em  atendimento  ao  refe ido  questionamento,  o   Relatório  da 

CAE0/2007, às fls. 2322, esclareceu que a SEPLAG, por meio do Ofício 

OF.GAB.SEC n.  315/08,  ape. ar  de,  !3star com .limitações   de  ordem 

técnica,  buscou  superá-las, . no. intuito •    de  promover  .as adequações 
' '  ,s  '::-. ,,     ' ' >;'  .... 

necessárias, embora não tenha atendido a cohtento a todas as sugestões 

da  AUGE. Entretanto,  asseverou que,  para  o  exercci io ·de 2009,  as 

proposições da AUGE foram acatadas quase que em sua totalidade e que 

a minuta da nova LDO fora encaminhada à AUGE para apreciação. 

 
 

Conforme ainda Relatório da CAE0/2007, às fls. 2322, consta que 

a AUGE confirmou que recebeu a minuta do Projeto de Lei da LDO para o 

exercício de 2009 e que, para as sugestões não contempladas, foram 
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apresentadas novamente limitações de ordem técnica que impediam as 

implementações de imediato. 

 
 

O   Relatório  da   CAE0/2007,   às   fls.   2323,   aduziu   que   os 

argumentos apresentados pela SEPLAG não foram suficientes para 

justificar a não implantação das sugestões da AUGE e que a aplicação 

dos parâmetros estabelecidos na LRF para elaboração da LDO não 

poderia ser cerceada por itnpedimêntos técnicos, Cbr!clüiu que, apesar 

disso, existia sintonia  ntre  sses·.órgãos governamentais. 

 
 

Em face dos arrazoados expostos, verifica-se que o não 

atendimento das ..previsões  legais vigentes estaria sendo obstaculizado 

por limitações de ordem técnicas apontadas pela SEPLAG. 

 
 

É corolário do princípio da eficiência a superação de deficiências 

administrativas,. buscando:.s·.. a  excelêncià  na  gestão  governamental, 

cabendo a mes.ma perseguir, compulsoriamente, a criação de condições 

que possibilitem a  gestão eficiente. Nesse sentido, acosta-se 

ensinamento do ilustre doutrinador Onofre Alves Batista Júnior 1 
,  sobre o 

princípio da eficiência, verbis: 

 
 

O  PE  (Princípio  dá. Eficiência L .se  caracteriza v  pelo  Séu   caráter 

multiforme·e canibia'nle. O ·grau dé eficiêi'lcTa exigido varia de acordo 
com a atividade pública analisada; sófre alterações ao longo do tempo, 
em razão do contexto político, dos recucsos técnológicos disponíveis, 
das aspirações sociais, do estágio de desenvolvimento do país, da 
ideologia operante, etc. [...] 
A AP (Administração Pública) não pode desprezar aspectos dessa 

idéia central, [...); o PE (Princípio da Eficiência) exige uma atuação que 
considere a multiformidade da realidade, a multiplicidade de interesses 
postos e que atenda aos mais diversos aspectos da idéia central de 
eficiência. (Grifas e inserções nossos) 

 
 
 
 
 

31  BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio  Constitucional da Eficiência Administrativa. 

Belo Horizonte: Mandamentos Editora, 2004. p.669. 
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Por outro lado, é sempre bem vinda a integração dos órgãos do 
 

Poder Executivo, como constatado no Relatório da CAE0/2007,  às fls. 
 

2323, entre a SEPLAG e a AUGE.  Apesar de ambos os órgãos serem 

independentes e não hierárquicos, verifica-se que vêm buscando um 

processo de colaboração contínua. Atitudes dessa natureza só têm a 

acrescentar para a qualidade da gestão pública e vêm ao encontro do 

atual texto constitucional, conforme artigos  23  e  74,  quando  dispõem 

sobre a cooperação entre··os entes federados na ger ncia  dos serviços 

públicos  para  se  atingir  objetívos  comuns  e  quando  determina  a 

integração dos sistemas de controle interno dos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário, respectivamente. 

 
 

 
9. RECOMENDAÇÕES  DA  AUDITORIA  RELATIVAS AO 

EXERCÍCIO DE 2.00.7 

 
 

A prática relativa à formulação de recomendações, nos trabalhos 

inerentes à Auditoria Governamental, visa ao aperfeiçoamento da gestão 

do Estado e à adéqúação das práticas administrativas aos ditames legais, 

consoante os  princjpios  informadores da  administração, pr sentes  no 

artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 

 
 

Objetivam ainda o equacionamento de falhas formais ou de menor 

potencial de ofensividade às normas dé direito fiha11ceiro e contabilidade 

pública aplicáveis, as quais não têm o condão de macular a prestação ora 

sob exame. Assim, tendo sido feitas menções aos tópicos deste parecer 

nos quais as matérias foram tratadas, formulamos as seguintes 

recomendações, dirigidas ao Governo do Estado de Minas Gerais, são 

elas: 
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9.1  Quanto  aos  Instrumentos  de  Planejamento  e 
 

Execução Orçamentária 
 
 
 

1. Proceder à execução orçamentária de forma regionalizada no 

SIAFI, para que seja possível aferir a evolução da redução das 

desigualdades regionais, a fim de cumprir o disposto no art. 157, 

§ 2°, da Constituição EstàquaLde 1989 e no a -, 8°, § 2°, I, da Lei 
 

15.033/04, diante dos apontamentos feitos no itêm 2.1; 
 

 
 

2.  Aperfeiçoar o procedjmento de revisão do PPAG, a .fim de evitar 

as inconsistências    identificadas   e    permitir    urna    maior 

transparência e acompanhamento, tanto dos órgãos de controle. 

oficiais quanto dos membros da sociedade, dando publicidade à 

revisão do  PPAG)·. não  só divulganqo no  site  eletrônico, mas 

também no jornal "Minas Gerais", para observância ao disposto 

no art. 37., caput, da Constituição Federal de 1988 e no art. 48 da 

LRF, de acordo como relatado no item 2.2.2; 
 

 
 

3.  Agilizar oprocedimentà  de lançamento•no,SlGPLAN para,qué a 

SEPLAG tenha condições de avaliar a execução física e cumprir 

o estabelecido no_art.·8, §..2°, da Lei 15.033/04, no que tange à 

publicação da avaliação' do F'PAG, conforme''disposto  no item 

2.2.2; 
 

 
 

4.  Proceder à avaliação dos custos de execução da ação "Melhoria 

da Acessibilidade   de    Municípios   de    Pequeno   Porte   - 

PROACESSO", diante do exposto no item 2.2.2.1.1; 

 
 

5. Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  do  estabelecido 

contratualmente  para  a  ação  "Manutenção 
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PROMG",  cujo  órgão  responsável  é  o  DER/MG,  diante  do 

exposto no item 2.2.2.1.2; 

 
 

6. Apoiar  o  controle externo  no  exercício  de  sua  missão 

institucional, enviando a esta Casa os trabalhos concluídos pela 

AUGE, para cumprimento do art. 74, IV, da Constituição Federal 

de 1988, tendo em vista que os apontamentos constantes dos 

itens 2.2.2.1.1  ao 2.2,,1.4   evidenciam a ,importância das 

auditorias  e  monitoramentos da  Auditor.ia Geral  para  que  o 

controle ultrapasse o asp) cto formal e seja mais efetivo; 

 
 

7.  Empenhar-se continuamente para assegurar um·desenvolvimento 

em bases sustentáveis nos Vales do Jequitinhonha/Mucuri, uma 

vez que o relatado no item 2.2:2:2 aponta que os ínvestimentos 

nessas regiões se contrapõem às prioridades definidas no PMDI; 

 
 

8.  Elaborar,  nos  próximos  exercícios, demonstrativo. consolidado 

dos programas sociais, por região, para que seja possível uma 

avaliação física e financeira das n1etas ·fixadas regionalmente, 

conforme apontado no item 2.2.2.2; 

 
 

9. Envidar esforços para cumprimento do art.:  155, § 5°, da 

Constituição Estadual de 1989, nb qüé tange ao atendimento das 

propostas priorizadas nas audiências públicas, de acordo com o 

mencionado no item 2.3; 

 
 

1O.lmplementar e manter sistema de custos para avaliação e 

acompanhamento da    gestão    orçamentária,    financeira    e 

patrimonial, conforme previsto nos artigos 4°, I, "e" e 50, § 3°, da 

LRF e exposto no item 2.3; 
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11. Compatibilizar   as   metas   e   prioridades   previstas   nos   três 

instrumentos de planejamento,  quais sejam: PPAG, LDO e LOA, 

tendo em  vista os preceitos  contidos nos artigos  165, § 7°, da 

Constituição Federal de 1988 e 5°, I, da LRF, conforme apontado 

nos itens 2.3.1 e 6; 

 
 

12. Obedecer    à    padronização    estabelecida    pelo    Manual    de 

Elaboração do Anexo de; Metas Fiscais e Reta ório Resumido da 

Execução Orçaroerltária da STN, qL,Jando da análise dos fatores 

determinantes para o alcance ou não da.s metas do ano anterior, 
7· 

quando da elaboração do Anexo de Metas  Fiscais integrante da 
 

LDO, conforme relatado no item 2.3.2.2; 
 

 
 

13. Observar o estabelecido no Manual de Elaboração da STN para o 

Demonstrativo  das .Metas Anuais do Anexo de Metas 'Fiscais da 

LDO, considerando o exposto noitern  2.3. .3; 

 
 

14.Provisionar  os pas.sivos contingentes que po'derão impactar o 

Tesouro Estadual, tendo em vista as considerações atinentes·aos 

riscos fjscais expostas nO item 2.3.2.5; 

 
 

15. Verificar a finalidade das transferências dos recursos  a título de 

subvenções, uma vez que foi constatado que aJgumas realizadas 

refogem ao objetivo· da subvenção  social, .sendo  possível a 

transferência de recursos para entidades de assistência social, 

médica,  educacional  ou  cultural,  sem  finalidade  lucrativa,  para 

cobrir despesas  de capital,  desde que  aquela  seja  classificada 

como  de  "auxílio  de  capital"  e  não  como  subvenção   social, 

conforme explanado no item 2.4.1.2.5; 
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16. Envidar  esforços   para   obter   as   prestações   de   contas   dos 

recursos  lançados  na conta 1.9.9.01.01.01.11.00  (Responsáveis 

por Subvenções e Auxílios) ou, em caso de impossibilidade de 

apresentação das mesmas, que se proceda à apuração de 

responsabilidades, conforme apontado no item 2.4.1.2.5; 

 
 

17. Dar   conhecimento   às   empresas   públicas   e   sociedade   de 

economia  mista, PROD MGE, CEMIG Holding, CEMIG Geração 

e  Transmissão   e , CEMIG  Distribuição,   quanto  ao   dever   de 

observar  o disposto  no art. 167, 11,  da Constituição  Federal  de 

1988  e  no  art.  161,  H, da  Constituição  Estadual ae  1989,  no 

tocante  à  suplementação  dos  créditos  previstos  na  1éi 
 

orçamentária,   consoante  o  que  estabelece   o  art.  42  da  Lei 
 

4.320/64, conforme relatado no item 2.4.2; 
 
 
 
 

9.2  Quanto às Demonstrações Contábeis 
 
 
 

18. Elaborar :ul1)a metodolpgia  contábil que permita  a consolidação 

das  receitas  e  despesas  das  empresas  públicas  regidas  pela 

6.404/76,  a  fim  de  que  se pql)sa  efetuar  a  consolidação   dos 
 

dados   referentes   às  Empresas   Estatais  Dependentes,   como 
'' ; ' 

dispõe o art. 50, 111,  da,Lei Cornplemênta,r 10112000, bem como a 
 

Portaria do STN 589/2001, em razão dos fatos..apontados no item 
 

3.2; 
 

 
 

19. Promover periodicamente  a conciliação das contas "Recursos da 

Movimentação  da    Unidade    de    Tesouraria"    e    "Recursos 

Centralizados  da Conta Única", uma vez que a intempestividade 

dos lançamentos  contábeis  contraria  o art. 83 da Lei 4.320/64, 
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bem  como  o  Princípio  Contábil  da  Evidenciação,  conforme 

demonstrado no item 3.3.1; 

 
 

20. Estimular o aumento da arrecadação, com o intuito de melhorar o 

desempenho patrimonial negativo ocorrido em 2007; como citado 

no item 3.3; 
 

 
...  ..-  ' 

21.1ncorporar ao SIAFI:a coQtâbilidade da Assembléia Legislativa, do 

FUNDHAB e do  EMG",  visando a uma maior operacionalidade 

e evidenciação das informações "contábeis, como apontado no 
X  < 

item 3.3.3; · 
 
 
 

22.1mplementar melhores  mecanismos  de  cobrança  dos  valores 

inscritos  em  Diversos  Respons veis  Apurados,  consoante  o 

citado no item 3.3.1,; 

 
 

23. Provisionar finánceiramente os depósitos em consigrtação retidos 

e não repassados a terceiros, apurando-se responsabilidade.s 

quanto aos valores eventualmente devidos ao INSS, em caso de 

apropriação indébita previdenciária, a fim de se evitar a incidência 

de encargos moratórios, com reflexos nas finanças do. Estado, de 
.. 

acordo com o citado no,item 3.3.5; 
, Á  ;:·X -     , 

 

 
 

24. Observar as normas contábeis vigentes,·uma vez que o IPLEMG 

não realizou a baixa do valor de R$ 672.139,49 no saldo das 

Participações Societárias, visando eliminar as divergências entre 

o Balanço Geral do Estado e a Demonstração das Variações 

Patrimoniais, conforme citado no item 3.3.3; 

 
 

25. Realizar   o   detalhamento   da   conta   denominada   "Outras", 

subgrupo Operações de Crédito Externas do Passivo 
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Longo Prazo, tendo em vista a variação de 164,73% verificada do 

exercício  de 2006 para  o de 2007,  conforme  relatado  no  item 

3.3.6; 
 
 
 

26. Cessar  a inclusão  de despesas  em obrigações  de curto prazo, 

sem que haja disponibilidade  em caixa, em virtude da apuração 

de déficit no Saldo Patrimonial Financeiro, conforme apontado no 

item 3.3.7; 

 

9.3 Quanto aos Limítes Constitucionais e à..Gestão Fiscal 
 

 
 

27. Promover a transferência .do saldo de R$ 1.900,060,89,  da conta 

corrente do FUNOEF, n. 58.020-1, agência 1615-2, pa'ra a conta 

corrente. atual do Fundo de :Manutenção· e Desenvolvimento  da 

Educação  Básica   e   de   Valorização    dos   Profissionais   da 
 

Educação.,.. FUNDES, conforme apdntado no item 4.1.1.2; 
 
 
 

28. Justificar o motivo pelo qual as despesas com educação não vêm 

acompanhando  o crescimento total das âespe  as do Estado, de 

acordo com o exposto no item 4.1.1.3; 

 
 

29.Esclarecer  a razão do r passe de R$ 12,086 milhões  à UEMG, 

correspondente  ao  significativo  percent al de  98,01%  do  valor 

total dos recursos distribuídos p·elo Estado às unidades de ensino 

superior, demonstrando-se os gastos mais importantes efetuados 

pela referida entidade, consoante o disposto no item 4.1.1.4; 

 
 

30. Detalhar os gastos realizados com os programas  estruturadores 

identificados  como: 310 - Universalização  e Melhoria  do Ensino 

Médio  e  328 - Melhoria  e Ampliação  do Ensino  Fundamental, 

uma vez que o aumento do valor aplicado nesses pro·ramas no 
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exercício de  2007,  em  relação a 2006  (77,72%),  foi  bastante 

expressivo, consoante a exposição presente no item 4.1.1.5; 

 
 

31. Promover   a   exposição   detalhada  das   fontes   de   recursos 

financiadoras das   aplicações   em   saúde,   em    níveis   de 

classificação da receita, que permita um maior controle das 

execuções em Ações e S,erviços Públicos de Saúde - ASPS pelos 

órgãos fiscalizadores, consoante o item 4 :1.2.2; . 

 
 
 
 

32. Providenciar   o   cancelamento   dos   Restos   a   Pagar   Não 

Processados concernentes às ASPS, inscritos em 2007 e 

exercícios anterióres (2004 a 2006), justificando-se, em caso 

contrário, sua   permanência   nos   demonstrativos,   conforme 

exposto no item 4.1:.2.6; 

 
 

33. Determinar à Diretoria de Auditoria Externa - DAE que realize 

inspeção  extraordinária ::objetivando examinar  a  ex cuçâo  dos 

Convênios  221/06   e  097/07,   celebrados  entre  a  SES  e  ,a 

FUNDEP,  visando  melhorias no  Hospital  Risoleta  Neves, 

apurando-se,  na ocasião, se as recomendações  da  Comissão 

Estadual de Avaliação d?J Secretaria dEstad<;>  de Saúde foram 

cumpridas, item 4.1.2.8; 

 
 

34. Observar   a   regra   duodecimal   de   concessão   das   quotas 

financeiras à FAPEMIG, visando a um maior planejamento 

operacional da mesma e o cumprimento do disposto no art. 212 

da Constituição Estadual de 1989, de acordo com o  item 4.1.3.1; 

 
 

35. Promover um maior acompanhamento, pelo órgão de controle 

interno do Estado, na elaboração da próxima  LDO,  endo em 
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vista a  premente necessidade de  revisão do  percentual 

estipulado no art. 39 da referida Lei de 2007, ou uma melhor 

qualificação das entidades beneficiadas, conforme exposto no 

item 4.1.3.2; 

 
 

36. Propor  à  Assembléia  Legislativa a  retomada  das  audiências 

públicas regionais, em atendimento ao disposto no art. 157, § 5°, 

da Constituição Estadua.l de 1989, diante do apontado no item 

4.1.4.1; 
 

 
 

37. Providenciar a padronização, pelo órgão ·competente do Estado, 

das  publicações  com despesas  de  publicidade, por ·parte do.s 

órgãos estaduais, indicando-se na publicação, o órgão executor, 

a empresa contrat?nte, o objeto e a empresa publicitária, de 

acordo éom o relatado no item 4.1.4.3;  : 

 
 

38.1mplantar um élemento de despesas específico para: o registro 

contábil  dos  gastos  corn  publicidade, de  modo  a permitir  o 

detalhamento desses  gastos  até  o  nível  de. item,  facilitando, 

dessa forma, a sua apuração, tendo em vista as consideraçôes 

constantes do item 4.1.4.3; 

 
 

39. Classificar como despesas com publiCidade os gastos relativos à 

criação, produção e veiculação de material· âe: dhíulgação, bem 

como publicar informes relativos à execução das mesmas, tendo 

em vista as considerações feitas no item 4.1.4.3; 

 
 

40.Excluir, no cálculo da RCL, as receitas de Contribuição do 

Servidor para a Saúde e para a Assistência Complementar do 

FUNDHAB, conforme determina a Portaria STN 633/06 e 

apontado no item 4.2.1; 
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41. Acompanhar os ajustes firmados com a União, relativos à dívida 

sujeita  ao limite estabelecido pela Lei 9.496/97,  uma vez que o 

limite  de  comprometimento  para  seu  pagamento,   de  13%  da 

Receita   Líquida   Real  - RLR,  associado   a  sua   atualização 

monetária, têm contribuído para o aumento do saldo devedor, 

inibindo os investimentqs governamentais em outros setores, 

conforme apontado no itm  4.2.3.1; 

 
 

42. Disponibilizar  no SIAFI as informações  r fere1:1tes às. Empresas 

Dependentes, de modo a que se evitem erros na apuração da 

receita corrente líquida, conforme exposto no item 4.2.3.2; 

 
 

43. Criar contas especificas  para o registro das operações de crédito 

previstas na LRF, conforme instruções da STN, incluindo no 

Demonstrativo das Operações de Crédito, do Relatório de Gestão 

Fiscal,  todos     os    valores     refer ntes     à    a slJnção,     ao 

reconhecimento ouà  corifissão da divida pelo .Estado, de modo a 
 

atender  o  art.  29,  § 1°,  da  LRF,  conforme .exposto   no  item 
 

4.2.3.2.3; 
 
 
 
 

9.4  Quanto à PrevidênciaSociaFdo Servidor Público 
 
 
 

44. Elaborar o Anexo da LDO com a avaliação da situação financeira 

e atuarial do RPPS, de acordo com as normas constantes nas 

portarias da STN, observando ainda as recomendações  da CAEO 

descritas  a  seguir,  as quais  adotamos,  conforme  apontado  no 

item 4.3.1.3: 
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a)    Ao  IPSEMG/FUNFIP:  levantar, junto  a  cada  participante 

ativo, o tempo total de sua contribuição e o ingresso efetivo de 

recursos no sistema; registrar as contribuições, recursos e 

despesas do Plano Previdenciário separadamente do movimento 

das demais atividades do RPPS; consolidar os dados dos 

participantes (ativos, inativos e pensionistas) e a acumulação 

histórica   das   i!;Jformações econômico-financeiras, 

independentemente dee,starem   sob  â  respOnsabilidade do 

FUNPEMG ou do FUNFIP; 

 
 

b)    Ao IPSEMG/FUNPEMG: levantar e confirmar, junto a cada 

participante-ativo, o tempo total de sua contribuição para outro 

sistema de previdência, para fins de estimativa da compensação 

financeíra a receber; arcar com as aposentadorias e pensões 

somente se as reservas forem integralizadas e se ocorrer o 

ingresso efetivo de recursos no FUNPEMG; efetuar as 

atualizações monetárias e acrescer de juros de 111ercado as 

receitas lançadas e não efefivadas pelos empregadores ou 

participantes,a partir da data em que forem d vidas; 

 
 

c) Ao IPSM: amortizar a dívida através dé uma contribuição 

adicional   de   responsat;>ilida ,   apena,   do /espectivo Ente; 

providenciar a contabilização individualizada da, contribuições de 

cada   servidor,   identificar  nos  demonstrativos, <'financeiros e 

orçamentários todas as despesas fixas e variáveis com pessoal 

inativo e pensionista e os encargos incidentes sobre os proventos 

de pensões pagas; providenciar um controle do banco de dados; 

estabelecer uma regularidade para as receitas de contribuição a 

serem auferidas, efetuar as atualizações monetárias e acrescer 

de juros de mercado as receitas lançadas e não efe ·vadas, a 
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partir da data em que forem devidas; segmentar o plano de 

custeio dos benefícios assistenciais e previdenciários. 

 
 

45. Elaborar  anualmente  os  Balanços  Orçamentário,  Financeiro, 

Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais para 

os RPPS, conforme determina a Portaria do Ministério da 

Previdência Social - MPS 916, de 15/7/03, e apontado no item 

4.3.1.3; 
 
 
 
 

9.5 Quanto aos,Restos a Pagar 
 
 
 

46. Segregar os saldos dos Restos.a Pagar do.saldo das Obrigações 

Liquidadas a Pagar, para maior transparência das informações, 

principalmente quanto à movimentação dos precatóriO$ e dos 

gastos  com  publicidade,  uma  vez ..  gue   não    e encontram 

devidamente espelhados nos  demonstrativos contábeis, tendo 

em vista o relatado no item 4.4; 

 
 

47. Uniformizar  os  procedimentos de  elaboração  do  RGF  e  dos 

demonstrativos contábeis consolidados de cada poder e órgão, 

em   razão  das  con.siderações feitas  quanto .·à   insuficiência 
. 

financeira apurada noDemonstr.ativo·de Disponibilidade de Caixa 

e no Demonstrativo de Restos a Pagar do RGF, conforme 

relatado no item 4.4.2; 

 
 

48.1nformar os  dados   relativos  ao   IPLEMG,  por   ocasião  da 

publicação conjunta   com   a   Assembléia    Legislativa,   em 

observância às normas gerais de finanças públicas e de gestão 

fiscal estabelecidas na  Constituição Federal de  1988, na  Lei 
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4.320/64 e na Lei Complementar 101/00, conforme descrito no 

item 4.4.2.1; 

 
 

49. Agregar  os  valores  das  disponibilidades  financeiras  e  das 

obrigações financeiras  das   empresas   estatais   dependentes 

(Rádio Inconfidência, EPAMIG e EMATER), no Demonstrativo de 

Disponibilidade de Caixa, e Restos a Pagar do Poder Executivo, 

para atendimento ao qUE;};cHspõe o art. 50, III{O?l 4RF, conforme 

mencionado no item 4.4.2.4; 

 
,, 

50. Apontar, ná's outras obrigações financeiras do Demonstrativo da 

Disponibilidade de; Caixa  do  Poder Executivo, o  saldo  dos 

Recursos de Convênio a Ex cutar,  conforme descrito no item 

4.4.2.4; 
 

 
 

51. Proceder a  mscnçao. doRestos;· a  Pagar  Não  Processados, 

mediante  a  observância  das  normas  do  Decreto. 37.924/96, 

relativas à  disponibilidade de recursos, conforme abordado no 

item 4.4.2.4que trata das. Disponibilidades de Caixa e de Restos 

a Pagar do Poder Executivo; 
 
 
 
 
 
 

9.6 Quanto aos Demais Aspectos Relevantes 
 

9.6.1  Parcerias Público Privadas 
 
 
 

52. Implementar a permanente avaliação geral do Plano de PPPs, 

independentemente  da  celebração  de  novas  parcerias,  nos 

termos do art. 9°   da Lei 14.868/03, conforme descrito no item 

5.1.1; 
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53. Verificar, no  momento oportuno, se  nas  novas  avaliações  do 

Programa de PPPs foram consideradas as variáveis pendentes, 

quais sejam:   contratação  na   modalidade   administrativa,  a 

satisfação dos usuários, a cobrança de pedágio na contratação 

patrocinada e a comparação do modelo de PPPs com outras 

contratações, conforme apontado no item 5.1.2; 

 
 

54. Envidar esforços de integração de todos os. órgãos envolvidos 

para concretizar o modelo do arranjo de garantias, condição sine 

qua non para contratos futuros de PPP, conforme mencionado no 

item 5.1.3; 

 
 

55.Avaliar  se  a  aplicabilidade do, ·PMI,  ná: modelagem  de. novas 

contratações de   PPP.s,  propiciará  a·· redução   dos   custos, 

conforme descrito hoJtem 5.1.4; 

 
 

56. Dar ciência, aos órgãos de controle interno, aos parceiros da 

Rodovia MG-050  e  ao  Tribunal  de   Contas,  em   caso  de 

irregularidades, dos resultados das vistorias realizadas pela 

empresa  Engenheiros Gonsultores/CONSOL, após  as .obras e 

intervenções necessárias na mesma, MG 050 (Cor:1cessionária  da: 

Rodovia MG-050 e), bem como dos resultados da aferiÇão 

realizada pelo verificador independente (Stracta Engenharia 

Ltda.), do desempenho da Coricessionáha ·da Rodovia MG-050, 

conforme relatado no item 5.1.5; 

 
 

57.Acompanhar a atuação da CODEMIG, garantidora do projeto da 

Rodovia MG-050, quanto aos recursos envolvidos, respectiva 

movimentação bancária e cumprimento de cláusulas contratuais, 

conforme abordado no item 5.1.5; 
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58.Acompanhar, concomitantemente à  execução do contrato de 

concessão patrocinada da Rodovia MG-050, a ação a ser 

efetuada pelos órgãos executores e respectivos órgãos de 

controle, com vistas ao resguardo do interesse público e a 

transparência dos  gastos públicos, conforme exposto  no  item 

5.1.5; 
 

 
 

59. Procurar diversificar a cartêira de projetos de PPPs, intercalando 

projetos menos complexos, principalmente na área social, com o 

objetivo de se elevar o índice de usuários atendidos, conforme 

descrito no item 5.1.6; 

 
 

60. Recomendar" aos órgãos que porventura. irão se relacionar com 

parceiros privados   que,   em   suas   prestações   de   contas 

individualizadas, observem a LRF e a Portaria da STN 614/06, 

que trata da  contabilização das PPPs, conforme apontado no 

item 5.1.7; 

 
 

61.Acompanhar as ativid des programadas ou desenvolvidas P; la 

AUGE, de modo a verificar a exatidão do processo de aferição e 

o  integral    atendimento    das    obrigações    do    verificador 

independente  (conforme  contrato .firmado   com  a  STRACTA 
' -..'X  , '  ·, >::     '> 

Engenharia Ltda.), com· relação  à  rodovia  MG-050,  conforme 

descrito no item 5.1.8; 

 
 

62.1mplementar ações e  medidas concretas visando  ao efetivo 

monitoramento e fiscalização dos novos projetos de PPPs, 

conforme exposto nos itens 5.1.5 e 5.1.1O; 
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9.6.2 Parcerias com o Terceiro Setor 
 
 
 

63. Rever  a  legislação  própria, em  especial  o  artigo  21  da  Lei 
 

14.870/03, que equipara as OSCIPs mineiras às Organizações 

Sociais, aplicando-se a elas a exceção do dispositivo da dispensa 

de licitação, conforme relatado no item 5.2.1; 
 

 

64.Apreciar, esta Corte de Contas, a constitucion'aJÍcJade do art. 21 

da  Lei  14.870/03,  em  processo  próprio,  considerando-se  a 

Súmula 347 do STJ=;, conforme apontado no item 5.2,.1; 
 

 
 

65.Acompanhr  efetivamente e com maior rigideza  execução dós 

termos  de  parceria,  evitando se a  realização  de  avaliações 

ineficazes, através do simples preenchimento de modelos pré 

impressos, tendo em vista o relatado hos itens 5.2.2 e 5.2.3; 

 
 

66. Cessar  a  liberação  de  recursos  financeiros  sem   a  contra 

apresentação de relatórios reais de resultados, conforme 

abordado no ,item 5:2.2; 
 

 
'> 

67. Aplicar os recursos recebidos em contas; especíttcas de bancos 

oficiais, conforme mencionado,no-item 52.2; 

 
 

68. Consignar, nos processos próprios que estão tramitando nesta 

Corte, relativos às inspeções in loco realizadas em 2007, as 

informações que já foram levantadas, referentes às OSCIPs, no 

Relatório da   CAE0/2006, fls. 2004 a 2034,   além daquelas 

informações disponíveis no site eletrônico da SEPLAG, quanto ao 

apresentado  nos  relatórios  das  comissões  avaliadoras  dos 
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termos de parcerias, caso ainda não tenham sido consideradas, 

conforme apontado no item 5.2.2; 

 
 

69. Consignar, nos processos próprios que estão tramitando nesta 

Corte, relativos   às   parcerias  já   encerradas,   quais   sejam: 

Qualivida, Instituto       Horizontes,       AMIPHEC,       ASAS, 

HUMANIZARTE, AMEIS. e ECO, se os resultados finais foram 

satisfatórios, caso ainda não tenham sido verificados, conforme 

mencionado no itero 5.2.2; 

 
 

70. Verificar, no processo próprio da OSCIP AMEIS, se foi realizada 

a devolução do saldo do recurso repassado, conforme descrito no 

item 5.2..2; 

 
 

71. Solicitar,  quanto  às  inspeções  realizadas  pela  AUGE,  que  a 

mesma encaminhe aos órgãos parceiros e ao Tribunal de Contas 

os resultados concretos desses trabalhos, acompannados d.as 

respectivas documentações, conforme abordaqo no item 5.2.4; 

 
 

72. Coibir o repasse de recursos públicos quando as OSCIPs rião 

estiverem cumprido o estabelecido nos respectivos termos de 

parceria, bem como impedir a  formalização qe termos aditivos 

para acertos de defi!lições. que deveriam ser determinadas antes 

da celebração dessas parcerias, conforme relatado no item 5.2.5; 

 
 

73. Verificar,   quando   das   inspeções   nos   órgãos   e   entidades 

parceiras, a existência de convênios firmados para cumprir 

objetivos determinados  em   Termos   de   Parceria,  conforme 

apontado item 5.2.5; 
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9.6.3  Dívida Ativa 
 
 
 

74. Contabilizar os  créditos  tributários em  fase  administrativa no 

saldo de Dívida Ativa, de acordo com o estabelecido no art. 39, § 

1o  da Lei 4.320/64, conforme mencionado no item 5.5.5; 
 

 
 

9.6.4 Precatórios e Sentenças Judiciais 
 
 

75. Criar  mecanismos'  que  per111itam   o  efetivo  cumprimento  do 

Decreto Estadual 44.457/07: que dispõe sobre · utilização de 

parte  c;Jos   depósitos  judiciais de  tributos, para  pagamento ··de 
', .}', 

precatóri()de qt{€llquer natureza e da díyida fundadaj desde que 
 

instituído fundo de reserva que assegure a restituição da parcela 

de. depósitos use da para tal fim, conforme exposto no item 5.6; 

 
 

76.0bservar.  os  preceitos  advindos com.·a novel  Lei  17.113, de 
 

5/11/07, que deu prioridade para o pagamento de precatórios a 

pessoas idosas, de acordo com os apontamentos do item 5.6; 

 
 

77. Observar as normas previstas no § 1o  do art. 100 da Constituição 

Federal de 1988, que prevêem a inclusijo no orçamento de verba 

necessária  ao  pagamento de  débitos  oriundos  de  sentenças 

judiciais transitadas em julgado, com base narelação de débitos 
. 

apresentados até 1o  de julho, tendo em vistá que alguns órgãos e 

entidades deixaram de atender tal comando, em conformidade 

com o texto inerente ao item 5.6.1; 

 
 

78. Observar o comando contido no art. 30, § 7°, da LRF, em face da 

divergência verificada pela CAEO, no valor de R$ 549 mil, entre o 

Relatório  de  Restos a  Pagar Processados e  o  p               no 



TRIBUNAL DE CONTAS  DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Gabinete do Auditor Licu7,o Mourão 

Parecer da Auditoria - Contas do Governador- 2007 

 

 

 

Quadro da Dívida Consolidada Líquida do Relatório de Gestão 

Fiscal,  às  fls.  2075,  haja  vista  a  ausência   desse   valor  nas 

Obrigações   da  Dívida  Fundada,  conforme  destacado  no  item 

5.6.2; 
 

 
 

79. Promover a necessária conciliação entre as contas contábeis que 

envolvem  os registros da movimentação  de recursos  financeiros 

para quitação de precatórios, consoante exposição do item 5.6.3; 

 
 

9.6.5 Segurança Públi<?a 
 

 
 

80. Realizar    Inspeção    Extraordinária    visando    à   apuração    de 

possíveis  irregularidades    na   contratação   da   empresa   Ohio 

Consultoria Ltda.,.de acordo com o apontamento do item 5.7; 

 
 

81. Classificar  corretamente·· âs despesas. decorrentes .da 'execução 

dos  programas   (64e 235)  e  transferências   a  municípios   e 

entidades  para Coostrução e Reforma dé Unidades  Prisionais  e 

Construção,  Ampliaçãp   e  Reforma  de  Unidades   Prediais  da 

PCMG, em razão dos fatos apôntados nos itens 5.7.3 e 5.7.5; 

 
. . 

82. Envidar  esforços  na.apresentação de  Jkojetos .que  permitam  a 
 

celebração  de convênios com a União, objetivando o repasse de 

recursos financeiros que contemplem as políticas estaduais de 

segurança  pública,  segundo  as  diretrizes  federais,  em 

conformidade  com  o exposto  no  item  5.7.8,  haja  vista  a forte 

queda registrada nos repasses a partir do exercício de 2005; 
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9.7 Quanto ao Controle Interno 
 
 
 

83. Observar o disposto nos artigos 74 e 75 da Constituição Federal 

de 1988, devendo a AUGE comunicar ao Tribunal de Contas a 

existência de qualquer irregularidade  ou ilegalidade  apurada em 

suas auditorias, de modo que esta colenda Corte possa, em 

procedimento  próprio  de  apuração,  definir .r:e$ponsabilidades e 

aplicar as sanções legaiS'cabíveis, conforme mencionado  no item 

6; 
 
 
 

84. Envidar esforços no sentido atuar em cooperação com o Tribunal 

de Contas no exercício do controle dos gastos públicos, em 

atendimento aos princípios da economicidade e da eficiência, 

conforme apontamentos constantes do itém 6; 

 
 
 

9.8 Quanto , às  Recomendações do Exercício  Anterior 
 

(2006) 
 
 
 

85.Acompanhar  o cumprimento das recomendações  feitas por todos 

os Conselheirospresentes - sessão e aprovadas pelo  Tribunal 

Pleno,   relativas   ao  exercício   de, 2007,   uma   vez   que   esta 

Auditoria,  mediante  levantamento  realizado  quanto  às 

recomendações  de 2006, no item 7.1 deste Parecer, constatou a 

existência   de   pendências   quanto  ao  cumprimento   de  todas 

recomendações e determinações dos membros deste Tribunal; 

 
 

86. Tendo sido constatado  em 2007 o não-atendimento  a todas às 

recomendações  feitas  pelo Colegiado  desta  Casa  para o 

exercício  anterior,  conforme item 7.1, que seja infor - 
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setores competentes deste Tribunal se o desatendimento às 

recomendações relativas ao exercício de 2006 tem repercussão 

nos exercícios posteriores, apurando-se seu atendimento no 

exercício corrente. 

 
 
 

9.9  Quanto à Abertura de Vista 
 
 
 

87. Encaminhar a  este Tribunal, juntamente com  a  prestação de 

contas  relativa  ao  exercício  de  2008,  o  Relatório  sobre  o 

Desempenho  da  Arrecadação  em  Relação  à  Previsão,  que 

deverá destacar as providências adotadas pela fiscalização , no 

combate à  sonegação, as  ações de  recuperação  de  cn§ditos 

administrativos  e  judiciais, , bem cornq.: as  med.idas para  c 

incremento das receitas tributárias e, de contribuições, conforme o 

que  dispõe  o  art. 58  da  LRF e  o  art.  15,  IV,  da  Instrução 

Normativa 02/01 deste Tribunal, tendo em vista o exposto no item 

8.1; 
 

 
 

88.Aplicar, a FAPEMIG, o percentual previsto na LDO em projetos 

de pesquisas estadua.is, conforme apontar:nentos feitos nos itens· 

4.1.3.1 e 8.3; 
 

 
 

89. Registrar no  saldo da Dívida ·Fiutuantapenas as  obrigações 

assumidas por prazo inferior a doze meses, tendo em vista os 

apontamentos constantes dos itens 4.4 e 8.4.1; 

 
 

90.1ncluir no  orçamento  verba  necessária  ao   pagamento  dos 

precatórios, até 1° de julho, para pagamento até o final do 

exercício seguinte, consoante o que dispõe o § 1° do   rt. 100 da 
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Constituição Federal de 1988, de acordo com o apontado nos 

itens 4.4 e 8.4.1; 

 
 

91. Cancelar os saldos registrados em Restos a Pagar, considerados 

insubsistentes, ao final de cada exercício financeiro subseqüente 

ao da inscrição, tendo em vista os relatos constantes do item 

4.4.2 e 8.4.2; 
 

 
 

92.Aperfeiçoar os sistemas de controle e processamento da SEF, 

com vistas à elaboração da LOA com todos os dados relativos à 

renúncia de receita tributária, consoante itens 5.3.3 e 8.5.1; 

 
 

93. Elaborar a proposta orçament ria do próximo exercício, contendo 

relatório de  avaliação das políticas públicas  benefit:iacjas com 

renúncias de recE!itas e a sua projeção, conforf11e apontado no 

item 8.5.4; 

 
 

94. Proceder ao detalhamento do saldo da Dívida Ativa, por natureza 

tributária e não-tributária; que inclui o valor originário do débito, 

multa e encargos, consoc:mte itens 5.5.1 e 8.6.1; 

 
 

95.Constituir provisão p rperdafinanceirs de !y das da falta de 

pagamento dos valores devidamente inscritos em Dívida Ativa, 

conforme itens 5.5.1 e 8.6.2; 

 
 

96. Uniformizar  os  procedimentos  de  classificação  das  receitas 

decorrentes do   recebimento  de   créditos   da   Dívida  Ativa, 

conforme relatado no item 8.6.5; 

 
 

97. Realizar inspeção visando à apuração da diferença, n  valor de 
 

R$ 80,967 milhões, entre o saldo da Dívida Ativa infor 
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AGE e aquele contabilizado no SIAFI, já programada por este 
 

Tribunal, consoante itens 5.5.3 e 8.6.6; 
 

 
 

98.1mplantar sistemas de controle que permitam agilizar a cobrança 

dos créditos inscritos em Dívida Ativa, de modo  a evitar sua 

perda em virtude de prescrição, conforme abordado nos itens 

5.5.3 e 8.6.9; 
 

 
 

99.Verificar, o Tribunl  de Contas, quando da análise da próxima 

Prestação de Contas Anual do Governador, quais sugestões da 

AUGE ainda não foram implementadas na LDO para o exercício 

de 2009, .nos termos apontados nos itens 6 e 8.8; 

 
 

100.  Envidar esfqrços. a SEPLAG, para atender às sugestões 

apresentadas pela AUGE com o intuito de aprimorar a élaboração 

da LDO 'é da LOA e atingir ao disposto nos artigos 4° e 5° da 

LRF. de acordo com os relatos constantes dos itens 6 e 8.8; 

 
 

 
9.1O  Outras Recomendações 

 
 

101.  Publicar, o TCEMG. uma  versão  simplificada do  Parecer 

Prévio sobre as Contas do Governo Estadual, relativas ao 

exercício  de  2007,  visando  à  ampliação .da transparência  da 

gestão fiscal e a divulgação para toda a sociedade do trabalho 

desenvolvido no âmbito desta Corte de Contas, conforme 

preceitua o art. 48 da LRF. 
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111  - PARECER DA AUDITORIA 
 
 
 

Esta Auditoria, de acordo com os princípios constitucionais e 

normas legais aplicáveis à espécie e com espeque nos princípios 

fundamentais de contabilidade e nas normas usuais de auditoria e 

finanças públicas, com base nos exames e conclusõ.es reportados pelo 

órgão técnico desta Corte de Contas e ainda em cumprimento ao que 

estatui o art. 76, I, da Constituição Estadual de 1989, combinado com os 
,..<. A 

artigos 3°, I, e 27, V,  da LeH Orgânica desta Casa, Lei Complementar 
 

102/08, emite parecer conclusivo acerca das contas do exercício de 200'7, 

de responsabilidade ,do Excelentíssimo Sr. Governador Dr. Aécio.. Neves 

da  Cunha,  que  ora  tramitam nesta· casa, nos ·autos  do  processo  n. 

747.679; e 
 

 
 

Considerando que as contas atinentes ao exercício. de 2007 foram . 

prestadas pelo Governador à Assembléia Legislativa no prazo previsto no 

art. 90, XII, da Con$tituição Estadual dé 1989 e no art  40, § 1°, 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, fls. 1655, 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, nos termos do art. 40, § 3°, 

da Lei Orgânica deste Tribunal, e do art. 166, § 3°, da Resoluç o 1O,  de 
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3/7/96, 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  relatófios exigidos pela  Instrução  Normativa 

002,  de  12/9/01,  deste  Tribunal, fls.  1655, e que  O&;  r:nesmos foram 

elaborados conforme os preceitos de contabilidade pública e e)(pressam 

os resultados da gestão orçamentária, financeira/e patrimonial;. 

 
 

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;Ppderes, becomo não 

impedem a fi)( ção  de responsabilidade de quem  tiver déldo causa a 

perda, extravio ou outra irregularidade de que tenhá resultado prejuízo ao 

Estado, conforme disposto no art. 76, 11   e 111,  da Constituição Estadt al de 
• .. •· • y ' 

1989; 
 

 
 

Considerando  que as impropri.edades  .e diverg. .ricias 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 ressalvas indicadas ao 

fundamentação deste parecer, embora não 

 
/ 
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contas, requerem a adoção das medidas saneadoras destacadas no 

tópico relativo às recomendações; 

 
 

É de parecer que os Balanços Gerais da Administração Pública 

Estadual representam adequadamente a posição financeira, orçamentária 

e patrimonial, em 31 de dezembro de 2007, bem como o resultado das 

operações, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade 

aplicados  à   Administração  PúJ11ica,   estando  assim ...   ·as  Contas  de 

responsabilidade do Exmo.·Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, 

Doutor Aécio  Neves  da  Cunha,  relativas  ao  exercício  de  2007,  em 

condições de merecer aprovação, com as recomendações índicadas no 
·' ., ' 

item 9 deste Parecer da Auditoria, devendo esta Corte de Contas, em 
 

nossa opinião, nos termos do inciso I do art. 76 da Constituição do Estado 

de    Minas   Gerais,   emitir    PARECER   PRÉVIO    FAVORÁVEL   À 

APROVAÇÃO DAS  CONTAS  GOVERNAMENTAIS  RELAliVAS  AO 

EXERCÍCIO  DE   2001,   com  fulcro   no   art.   45,   inciso  L  da   Lei 
 

Complementar 102, de 17/1/08, Lei Orgânica desse Tribunal dContas. 
 

 
 

É o nosso parecer. Sub censura. 
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