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PROCESSO N.: 833.245 
 

BALANÇO GERAL DO ESTADO 

EXERCÍCIO: 2009 

INTERESSADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS AÉCIO NEVES DA CUNHA 

 
 

 

I - RELATÓRIO 
 
 
 

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

Conselheiro Relator Exmo. Sr. Dr. Elmo Braz, Exmo. Sr. Dr. Conselheiro Revisor 

Eduardo Carone Costa, Exmos. Srs. Conselheiros, ilustres Auditores, Exma. Sra. 

Dra. Procuradora do Ministério Público Especial junto a esta Corte de Contas, Maria 

Cecília Mendes Borges, Ilma. Sra. Dra. Maria Celeste, Auditora Geral do Estado, 

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

demais autoridades presentes, caros servidores, Sras. e Srs. 

 

 
 

Em cumprimento ao que estatui o art. 76, I, da Constituição Estadual de 1989, 

combinado com os artigos 3º, I, e 27, V, da Lei Orgânica desta Casa, Lei 

Complementar 102/08, é que emitimos parecer conclusivo acerca das contas do 

exercício de 2009, de responsabilidade do Excelentíssimo Sr. Governador Dr. Aécio 

Neves da Cunha, que ora tramitam nesta casa, nos autos do processo n. 833.245. 

 
 

Saliente-se que na sessão de 12/05/10, o Tribunal Pleno decidiu redefinir o 

Auditor responsável pela emissão do Parecer relativo às contas de 2009, tendo nos 

cabido  a  incumbência,  a  qual  foi  realizada  de  modo  otimizado  haja  vista  a 

inexistência  de  tempo  suficiente  para  um  espectro  mais  abrangente  de  nossa 

análise. Em razão disso, abordaram-se tão somente os aspectos que julgamos mais 

relevantes para a formação do juízo por parte de suas Exas. os Conselheiros dessa 

Corte. 
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Parabenizamos o Conselheiro Relator Elmo Braz que, com o denodo que lhe 

é peculiar, tão bem conduziu os trabalhos de acompanhamento da execução 

orçamentária. 

 
 

Salientamos que a tramitação do processo em exame obedeceu às normas 

ditadas pela legislação, tendo sido assegurado o devido processo legal, tal qual 

preconizado pela Constituição da República Federativa do Brasil. 

 
 
 

II - FUNDAMENTAÇÃO 
 
 

1.  INTRODUÇÃO 
 
 
 

Este Balanço Geral do Estado de Minas Gerais foi encaminhado pelo Chefe 

do Executivo através do ofício OF.GAB.GOV. números 47/10 e 49/10, apresentando 

sua prestação de contas assim discriminada: 

 
 

-  Relatório Contábil elaborado pela Superintendência Central de Contadoria 
 

Geral da Secretaria de Estado de Fazenda – SCCG/SEF (piloto); 
 

 
 

-  Relatório sobre o Desempenho da Arrecadação Tributária, apresentado pelo 
 

Subsecretário da Receita Estadual (volume 2); 
 

 
 

-  Parecer conclusivo da Prestação de Contas Anual dos recursos do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB -, aprovado pelo Conselho Estadual de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Minas Gerais – 

CONSFUNDEB/MG (volume 2); 

 
 

-  Sumário Executivo dos Relatórios da  Auditoria-Geral do  Estado –  AUGE 

(volume 03); 

 
 

-  Relatório de Auditoria apresentado pela AUGE (volume 04); 
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-  Balanço Social, apresentado pela Secretaria de Estado de Planejamento e 
 

Gestão – SEPLAG (volume 06); 
 

 
 

-  Balanços Gerais da Administração Direta, Administração Indireta – Autarquias 

e Fundações, dos Fundos Estaduais e das Empresas Estatais Dependentes 

(volumes 07, 08, 09 e 10); 

 
 

A Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária – CAEO, 

conforme disposto no art. 232 do Regimento Interno desta Corte, Resolução 12/08, 

elaborou percuciente relatório sobre as contas governamentais, abordando os 

aspectos da execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial. 

 
 

Esse relatório encontra-se acostado aos autos, numerado das fls. 1803 a 
 

2378, evidenciando os resultados alcançados ao longo do exercício em exame, 

avaliando o cumprimento dos limites constitucionais e legais estabelecidos e a 

observância das normas de finanças públicas voltadas para a execução de uma 

gestão responsável sob o aspecto fiscal e para o controle dos gastos públicos. 

 
 

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. 

 
 

Não foram contempladas no Relatório da CAEO/2009 análises referentes às 

Parcerias Público e Privadas, cuja atribuição atualmente é de competência da 

Coordenadoria de Fiscalização de Concessões e Parcerias Público-Privadas, criada 

pela Resolução 12/09 deste Tribunal. 

 
 

Cabe citar, como ressaltado pela CAEO, fls. 1810, que, no exercício de 2009, 

houve a construção da Cidade Administrativa, a qual foi inaugurada em 04/03/10. 
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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. 
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2. APONTAMENTOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES 

 
 
 

A formulação de recomendações e determinações visa, em última análise, 

uniformizar procedimentos e promover o ajuste de eventuais exceções detectadas 

na  execução  e  no  registro  dos  atos  e  fatos,  buscando  sua  padronização  e 

adequação às normas orçamentárias, financeiras, patrimoniais, operacionais e 

contábeis. 

 
 

Na sessão realizada em 25/06/09, relativa à apreciação do Balanço Geral do 

Estado do exercício de 2008, foram formuladas pelos Exmºs. Srs. Conselheiros 

desta Corte e aprovadas pelo Plenário recomendações listadas adiante, extraídas do 

Processo nº 782747, tendo sido assim proclamado o resultado da votação pelo 

Exmº. Sr. Conselheiro Presidente Wanderley Ávila: 

 

 
Aprovada a proposta prevista no § 5º do art. 233 da Resolução nº 12/2008 – 
Regimento Interno do Tribunal de Contas, por unanimidade, que emitiu 
parecer prévio pela aprovação das Contas do Governador Aécio Neves, 
exercício de 2008, nos termos do voto da Conselheira Relatora, bem como 
do Conselheiro Revisor, com as recomendações nos termos do inciso I do 
art. 240 do Regimento Interno desta Corte. 
[...] 
Acolhidas as propostas de inspeção, vencidos, em parte, a Relatora e o 
Revisor. 

 

 
 

2.1  Recomendações Atendidas e Não Atendidas 
 
 
 

O resultado do confronto entre o atendimento ou não das recomendações 

aprovadas por esta Corte no Parecer Prévio das Contas do exercício 2008 foi 

consolidado adiante, considerando as informações trazidas na Prestação de Contas, 

acostada às fls 01 a 1.793, e no relatório da CAEO/2009, às fls. 1811 a 1826 dos 

presentes autos. 

 
 

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

ao atendimento do que fora determinado por esta Corte, persistem pendentes de 

atendimento  recomendações  formuladas  pelos  Exmos.  Srs.  Conselheiros  desta 
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Corte de Contas, constantes das respectivas notas taquigráficas, fls. 3796 a 3868 do 

 

Processo nº. 782.747, conforme se demonstra: 
 

 
Nº. 

 
RECOMENDAÇÕES FORMULADAS 

 
RESPOSTAS OBTIDAS 

1. Promover o acompanhamento e a avaliação dos 
impactos e procedimentos relativos às renúncias de 
receitas, de acordo com o disposto no art. 14 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (conforme voto do 
Conselheiro  em  exercício  Gilberto  Diniz,  notas 
taquigráficas às fls. 3862 e 3866); 

Atendida parcialmente. 

 
De acordo com informações da SEF, já 
estão em andamento os procedimentos 
para tal acompanhamento. A CAEO 
informa que houve o comprometimento da 
SEF em promover o registro contábil das 
renúncias fiscais, para os exercícios 
subseqüentes, nos moldes preconizados 
pela STN/SOF (conforme relatório da 
CAEO/2009, fls. 2043). 

2. Remeter os Balanços Consolidados dos Regimes 
Próprios de Previdência Social juntamente com a 

Prestação de Contas Anual por constituírem peças 
integrantes  desta.  Dessa  forma,  as  contas 
atinentes ao exercício financeiro de 2009 e 
posteriores devem ser encaminhadas, ao Tribunal, 
acompanhadas das sobreditas consolidações 
(conforme   voto   do   Conselheiro   em   exercício 
Gilberto Diniz, notas taquigráficas às fls. 3862 e 
3866, e relatório da CAEO/2009, fls.1817); 

Atendida. 
 

Conforme  reunião  entre  a  CAEO  e  a 
SCCG/SEF, foi considerado atendido para 

2009.  No   entanto,  serão  demandados 
novos  encontros  técnicos  em  relação  à 
matéria. (conforme relatório da 
CAEO/2009, fls.1817). 

3. Não aplicar o Decreto 44.747/08 – RPTA – que 
prevê, em seu art. 194, a possibilidade de extinção 
do crédito tributário inscrito em dívida ativa, por 

meio de dação de bens móveis novos, modalidade 
não prevista no art. 156 do CTN (conforme voto do 
Conselheiro em exercício Gilberto Diniz, notas 
taquigráficas às  fls. 3864 e 3866, e relatório da 
CAEO/2009, fls.1817); 

Não atendida. 
 

Apesar do entendimento do Ministério 
Publico sobre a existência de 
inconstitucionalidade quanto à previsão 
legal de Dação em Pagamento de Bens 
Móveis   Novos,   o   citado   decreto   não 
sofreu alteração em 2009. 

 
Ressalta-se que tramita neste Tribunal o 
Processo de Incidente de 
inconstitucionalidade, nº. 812329,  Relator 
Conselheiro Sebastião Helvécio, cujo 
objeto refere-se ao Decreto 44.747/08 
(conforme relatório da CAEO/2009, 
fls.1817). 

4. Evidenciar, a AGE, no quadro das baixas ocorridas 
por  modalidades,  os  valores  referentes  às 
Quitações  Especiais  e  Desonerações,  os  quais 

representaram uma perda de R$ 1,106 bilhão para 
o Estado, que deveriam ser evidenciados como 
Anistia e Remissão, mesmo considerando sua 
origem no Programa de Parcelamento Especial de 
ICMS, no qual foram tratados como “descontos” 
(conforme   voto   do   Conselheiro   em   exercício 
Gilberto Diniz, notas taquigráficas às fls. 3864 e 
3866, e relatório da CAEO/2009, fls.1819); 

Não atendida. 
 

Em 2009, permanece a ausência de 
demonstração detalhada sobre as baixas 
efetuadas como Quitações Especiais e 
Desonerações (conforme relatório da 
CAEO/2009, fls.1819). 

5. Proceder à apropriação da provisão para perda de 
créditos   inscritos   em   dívida   ativa,   apesar   do 
atendimento à recomendação desta Corte quanto à 
criação das devidas contas contábeis para tal 
procedimento (conforme voto do Conselheiro em 
exercício Gilberto Diniz, notas taquigráficas às fls. 
3864 e 3866, e relatório da CAEO/2009, fls.1820); 

Atendida. 
 

Em 2009, foi procedida a apropriação da 
Provisão para Perdas de Dívida Ativa 
relativa à parcela mais significativa do 
estoque que é a Dívida Ativa Tributária. 
Porém,   deixou   de   ser   escriturada   a 
parcela   atinente   à   Dívida   Ativa   não 
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  Tributária  (conforme  relatório  da  CAEO/ 

2009, fls.1820). 

 
Nº. 

 
RECOMENDAÇÕES FORMULADAS 

 
RESPOSTAS OBTIDAS 

6. Corrigir  a  diferença de  R$  373,508 mil  apurada 
entre  o  saldo  da  dívida  ativa  contabilizado  e  o 
informado  por  ofício  pela  AGE,  bem  como  a 

diferença de R$ 788,665 milhões existente entre o 
saldo  divulgado no  sítio  eletrônico da  AGE  e  o 

oficiado   (conforme   voto   do   Conselheiro   em 
exercício Gilberto Diniz, notas taquigráficas às fls. 
3864 e 3866, e relatório da CAEO/2009, fls.1820 ); 

Atendida (conforme relatório da 

CAEO/2009, fls.1820). 

7. Contabilizar o saldo dos créditos tributários em fase 
administrativa nas seguintes situações: parcelados, 
R$ 2,986 bilhões; e encaminhados e não inscritos 
pela  AGE,    R$  367,375 milhões, para  os  quais 

deveriam ter sido criadas contas contábeis 
específicas,  atendendo  ao  princípio  da 
competência (conforme voto do Conselheiro em 
exercício Gilberto Diniz, notas taquigráficas às fls. 
3864 e 3866, e relatório da CAEO/2009, fls.1820); 

Atendida 

 
Lançamentos procedidos (conforme 
relatório da CAEO/2009, fls.1820). 

 
 
 

2.2  Representação Gráfica das Respostas Obtidas, Relativas aos 
 

Exercícios de 2007 a 2009 
 
 
 

Para monitoramento no exercício de 2009, foram formuladas 7 (sete) 

recomendações relativas aos achados de auditoria do exercício de 2008, as quais 

abrangem aspectos da gestão contábil, orçamentária, financeira e patrimonial do 

Estado de Minas Gerais. 

 
 

Desse total, conforme as informações trazidas pelo Relatório da CAEO/2009, 

verificou-se que 5 (cinco) recomendações foram 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 2 (duas) 

recomendações não atendidas. 

 
 

Todavia, não obstante restarem pendentes de atendimento apenas 2 (duas) 

recomendações relativas ao exercício 2008, verifica-se um número expressivo de 

recomendações e determinações deste Tribunal nos exercícios de 2006 e 2007 não 

atendidas, conforme se verifica no gráfico a seguir: 
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GRÁFICO 1: Comparativo das Recomendações X Atendimento / Não Atendimento 
FONTES: Parecer da Auditoria - Contas do Governador/exercício 2007 (Recomendações do exercício 2006) e Processo 

nº 782.747 - Balanço Geral do Estado exercício 2008, notas taquigráficas às fls. 3796 a 3868 (Recomendações dos exercícios 
2007 e 2008). 

 
 

Embora haja evidente decréscimo no número de recomendações desta Corte 

levadas a monitoramento, conclui-se que deve este Tribunal acompanhar o 

cumprimento das recomendações e determinações formuladas pelo Auditor e 

Conselheiros, acatadas pelo Tribunal Pleno, devendo ser renovadas as 

determinações e recomendações não atendidas ou parcialmente atendidas, 

incumbindo aos setores competentes desta Corte a formulação de justificativa em 

caso de não acompanhamento e/ou não atendimento destas. 
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3.  CONJUNTURA ECONÔMICA 

 
 
 
 
 

A conjuntura econômica de 2009, que fortemente influencia o desempenho 

das Contas Governamentais, foi acentuadamente impactada pela crise econômica 

mundial iniciada no final de 2008. Nesse sentido, as inflexões do impacto da crise 

econômica mundial nas finanças públicas ainda estão sendo absorvidas e atingindo, 

indistintamente, a gestão fiscal de países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

conforme afirmamos: 

 
 

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

1
 

 
 

Nesse contexto, a análise da conjuntura econômica realizada pela CAEO (fls. 
 

1825) se deu por períodos trimestrais, constatando-se, até o terceiro trimestre, taxas 

negativas de crescimento econômico em níveis nacional e regional, tendo a crise 

impactado mais a economia mineira em razão de seu perfil econômico fortemente 

dependente das demandas externas por matéria prima de baixo valor agregado. Já 

no quarto trimestre, começou-se a detectar um movimento de recuperação, 

constatando-se taxas positivas, anunciando um novo ciclo de crescimento, com 

números de Minas superiores ao agregado da nação. 

 
 

Segundo os dados da CAEO (fls. 1825), no acumulado do ano, a taxa de 

variação do PIB brasileiro ficou negativa, registrando-se -0,2%. O Conselho de 

Política  Monetária  –  COPOM  –  retomou  a  política  monetária  expansionista, 

interrompida em 2008, mas aplicada em 2009, com objetivo anticíclico, para frear os 
 
 

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

controle governamental como instrumento de responsabilidade fiscal. In: CASTRO, Rodrigo Pironti 
Aguirre de Castro (Coord). Lei de Responsabilidade Fiscal: Ensaios em Comemoração aos 10 anos 
da Lei Complementar nº 101/00. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 268 e 273. 
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efeitos negativos da crise econômica internacional, impulsionando a despesa de 

consumo das famílias. 

 
 

Nesse mesmo sentido, foi implementada a política fiscal, com redução de 

tributos, aquecendo a demanda em setores estratégicos. Também ocorreu aumento 

da despesa de consumo da Administração Pública. Já os investimentos (formação 

bruta de capital fixo) e a demanda externa líquida (exportações menos importações) 

sofreram redução em função da adversidade encontrada no ambiente econômico 

internacional,  diminuindo  suas   contribuições  para   a   formação  da   demanda 

agregada. 

 
 

A CAEO (fls. 1828) destacou que, dentre os setores de atividades da 

economia brasileira em 2009, o de serviços cresceu 2,6%, e, por outro lado, as 

atividades industrial e agropecuária regrediram 5,5% e 5,2%, respectivamente. 

 
 

Em relação aos indicadores de emprego, a CAEO (fls. 1832) concluiu, em 

termos gerais, que os níveis de emprego e renda foram pouco impactados pela crise 

econômica no balanço do ano de 2009, uma vez que os resultados anuais e de final 

de período, no geral, são bastante favoráveis, considerando-se a situação global de 

crise, e apontam para a rápida retomada de crescimento da economia brasileira. 

 
 

Por fim, em relação à desigualdade social, a CAEO (fls. 1832) evidenciou que 

o PIB per capita brasileiro, de R$ 16.414, apresentou queda de 1,2%, conforme 

dados do IBGE, indicando pequena redução do potencial de distribuição de renda, 

sendo que a situação de desigualdade em Minas Gerais basicamente segue o 

cenário nacional. 

 
 
 

3.1  Economia de Minas Gerais 
 
 
 

A CAEO (fls. 1833) esclareceu que o PIB mineiro apresentou queda de 2,6% 

em 2009 e que a economia brasileira regrediu em menor escala (0,2%). Citando 

análise da Fundação João Pinheiro, a CAEO (fls. 1833) informou que a indústria 
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mineira foi mais afetada que a nacional por ter em sua composição maior 

concentração de segmentos fustigados pela crise, como os de extração de minério 

de ferro e metalurgia, considerando-se o maior grau de abertura do setor em Minas. 

 
 

Por outro lado, a CAEO (fls. 1833) asseverou que a análise trimestral dos 

dados mostra recuperação superior da economia mineira no último quartil de 2009, 

com crescimento de 4,7% em relação ao mesmo trimestre de 2008, em face do 

percentual de 4,3% da economia brasileira. Esclareceu, assim, que se levanta a 

perspectiva de que o cenário de crise esteja esmaecendo, muito embora ainda 

devamos ser atingidos por sobressaltos econômicos, tais quais o recentemente 

ocorrido com a Grécia, com reflexos nos mercados europeu e asiático, 

predominantemente. 

 
 

A CAEO (fls. 1834 e 1835) efetuou análise da economia do setor 

agropecuário, da agricultura, da silvicultura, da exploração vegetal, da atividade com 

animais, do setor industrial, da indústria extrativa mineral, da indústria de 

transformação, da construção civil e do setor de serviços, evidenciando que, no 

acumulado do ano, sobressaiu, em Minas Gerais, o crescimento da atividade de 

serviços, o que, assim como o desempenho do mesmo setor no agregado brasileiro, 

contribuiu para amenizar os resultados negativos dos demais setores. 

 
 

Por fim, a CAEO (fls. 1836) destacou que apesar de as grandes diretrizes da 

política econômica serem traçadas pelo governo federal, em especial as contidas 

nas políticas monetária, fiscal e cambial, e ainda que a economia regional esteja 

também submetida às oscilações e tendências da economia mundial, há muito 

espaço para atuação dos governos estaduais, principalmente em políticas setoriais 

de fomento, efetivamente implementadas pelo Governo de Minas Gerais. 

 
 
 

3.2  Comércio Exterior Mineiro 
 

Segundo  dados  da   CAEO  (fls.   1836),  com   US$   19,519  bilhões  de 

exportações, US$ 7,351 bilhões de importações e saldo de US$ 12,168 bilhões em 

2009, os resultados do comércio exterior mineiro sofreram forte impacto da crise no 
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mercado internacional em razão do fato de importantes atividades e segmentos da 

economia mineira, a exemplo da indústria extrativa mineral, apresentarem maior 

sensibilidade às oscilações do mercado global. 

 
 

A CAEO (fls. 1837 e 1838) realizou a análise das exportações por fator 

agregado, dos itens de exportações, do destino das exportações, dos principais 

municípios e empresas exportadores e concluiu que Minas Gerais aumentou 

levemente sua participação no total exportado do país, passando de 12,33% em 

2008 para 12,76% em 2009, mantendo sua posição de segundo maior estado 

exportador do país, atrás apenas de São Paulo (27,76%) e seguido pelo Rio Grande 

do Sul (9,96% do total exportado), colocação que antes era do Rio de Janeiro. 

 
 

Quanto  às  importações  de  Minas  Gerais  em  2009,  a  CAEO  (fls.  1839) 

verificou redução de 29,89%, percentual este ainda maior que o da diminuição das 

importações brasileiras, que foi de 26,21%, motivo pelo qual sua participação no 

total nacional caiu de 6,06% em 2008 para 5,76% em 2009. 

 
 

Nesse contexto de redução da importação, a CAEO (fls. 1839) destacou a 

redução das importações por fator agregado: redução de 56,86% nas importações 

de produtos básicos, de 54,25% nas importações de produtos semimanufaturados e 

de 18,58% nas importações de manufaturados. 
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4. SISTEMA    GOVERNAMENTAL    DE    PLANEJAMENTO    E 

ORÇAMENTO 

 

 
A Constituição da República de 1988 introduziu várias alterações no processo 

orçamentário, trazendo inovações significativas na sistemática de elaboração e de 

apreciação dos instrumentos que compõem os orçamentos, com o objetivo de torná- 

los mais transparentes e democráticos, além de nortear o direcionamento dos 

recursos públicos e acompanhar a implementação das políticas públicas neles 

formuladas. 

 
 

O principal fundamento do processo de planejamento e de orçamento está 

inserido nos arts. 165 a 169 da CR/88, nos quais são destacados três documentos 

interdependentes:  a   Lei   do   Plano   Plurianual   –   PPA,   a   Lei   de   Diretrizes 

Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA. 

 
 

Na Constituição Estadual, esses instrumentos estão relacionados nos arts. 
 

153 a 161. Já o art. 231, traz mais um plano de longo prazo, o Plano Mineiro de 

Desenvolvimento Integrado – PMDI, que constitui importante ferramenta na luta para 

a redução das desigualdades sociais e regionais, observado o critério populacional, 

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

 
 
 

4.1  Responsabilidade Social no Estado 
 
 
 

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

planejada e transparente, foi editada a Lei 15.011, em 15/1/04, que dispõe sobre a 

responsabilidade social na gestão pública estadual, que consiste na implementação 

de políticas públicas que visem à melhoria da condição social da população mineira, 

devendo servir como instrumentos de planejamento e avaliação social o índice 

mineiro de responsabilidade social (IMRS), o mapa da inclusão social, o balanço 

social anual e os anexos sociais do PPAG, da LDO e da LOA. 
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4.1.1 Índice Mineiro de Responsabilidade Social – IMRS 
 
 
 

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

por objetivo apresentar o perfil do desempenho dos municípios do Estado nas áreas 

sociais, cujos dados serão utilizados como referência para o planejamento das 

políticas sociais, consoante preceito contido no art. 5°. 

 
 

Conforme apontado no relatório da CAEO/2009, às fls. 1843, levando-se em 

consideração o potencial dos dados do IMRS para subsidiar o planejamento 

governamental,  é  necessário  imprimir  maior  transparência  às  políticas 

implementadas com esse fim, procedendo-se à segregação, seja de programa ou de 

ações de programas, que tenham foco específico no desenvolvimento dos 50 

municípios com pior desempenho no IMRS. 

 
 

4.1.2 Balanço Social 
 
 
 

Conforme o sociólogo Herbert de Souza, Betinho, “o balanço social não tem 

donos, só beneficiários”. Nos termos do art. 8° da já citada Lei 15.011/04, o balanço 

social do Estado deverá integrar a prestação de contas anual do Governador do 

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

resultados sociais alcançados no exercício anterior, com base na comparação entre 

as metas estabelecidas nos anexos sociais e a execução dos programas, projetos e 

ações constantes no orçamento para alcançá-las. O § 1° do citado artigo determina, 

caso não tenham sido atingidas as referidas metas, que o Executivo proponha, no 

balanço social, medidas corretivas a serem incorporadas à LDO. 

 
 

Segundo o relatório da CAEO/2009, às fls. 1843, assim como no exercício 

anterior, foram verificadas inconsistências entre as informações contidas na 

apresentação do demonstrativo e aquelas constantes em seus anexos – extraídas 

do SIGPlan, a exemplo das relativas à área defesa social e meio ambiente, bem 

como não foram propostas as medidas corretivas a serem incorporadas à LDO, 
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determinadas pelo § 1° do art. 8°, nos casos em que não tenham sido atingidas as 

metas estabelecidas no PPAG. 

 
 

O balanço social, além de se afigurar em subsídio importante para as ações 

de fiscalização deste Tribunal, conforme asseverado no relatório da CAEO, às fls. 

1844, também é inegável que se apresenta como elemento fortalecedor do controle 

social no acompanhamento e verificação dos impactos da gestão pública na 

qualidade de vida dos cidadãos. 

 
 
 

4.2    Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI 
 
 
 

Conforme dito, em cumprimento ao disposto no art. 231 da CE/89, a Lei 
 

15.032, de 20/1/04, instituiu o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI, 

atualizado pela Lei 17.007, de 28/9/07. Nele, é apresentado o planejamento 

estratégico para o período de 2003 a 2023, a fim de promover o desenvolvimento 

socioeconômico integrado do Estado. 

 
 

A operacionalização do PMDI foi estruturada por meio de um conjunto de 

ações articuladas em áreas de resultados, que são áreas focais, nas quais deverão 

ser concentrados os melhores esforços e recursos, visando transformar a estratégia 

em resultados efetivos para a sociedade. 

 
 

São as seguintes áreas de resultado: educação de qualidade; protagonismo 

juvenil; vida saudável; investimento e valor agregado da produção; inovação, 

tecnologia e qualidade; logística de integração e desenvolvimento; desenvolvimento 

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

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

 
 

Para efeito deste exame, a CAEO, às fls. 1845, somou às áreas focais, os 

alicerces do “Estado para Resultados”, intitulados “Qualidade e Inovação em Gestão 

Pública” e “Qualidade Fiscal”, os quais também foram aqui tratados como áreas de 

resultado. 
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O “Estado para Resultados” (EpR) é um programa criado pela Lei Delegada 
 

112, de 25/1/07, que dispõe sobre a organização e a estrutura da administração 

pública do Poder Executivo. 

 

 
4.2.1  Índice de Desenvolvimento Humano em Minas Gerais 

 
 
 

De acordo com o relatório da CAEO/2009, às fls. 1847, o Estado vem 

conseguindo bons resultados para a avaliação do bem estar da população mineira, 

tendo em vista que, conforme cálculo desenvolvido pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e, em conformidade com estimativa do 

Banco Central do Brasil, o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, que reúne 

três dimensões, quais sejam, riqueza, educação e esperança média de vida, passou 

de 0,78 em 2000, para 0,825 em 2007. 

 
 

4.2.2  Recursos Aplicados pelo Governo Visando Alcançar um dos 
 

Objetivos do PMDI, o de Reduzir as Desigualdades Regionais 
 
 
 

Como afirmava Guimarães Rosa: “Minas, são muitas. Porém, poucos são 

aqueles que conhecem as mil faces das Gerais”. É cediço que um dos objetivos da 

política orçamentária é promover intervenções na economia para tornar a sociedade 

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

harmonia com o art. 165, § 7°, da CR/88 e os arts. 154, 157, § 2°, da CE/89; a Lei 

17.710, de 8/8/08, LDO – 2009, em seu art. 54, estabeleceu que a execução 

orçamentária dos investimentos do orçamento fiscal ocorresse de forma 

regionalizada, e na LOA, foi incluído anexo específico identificando a regionalização 

dos investimentos em obras no exercício. 

 
 

Nesse sentido, também foi editado o Decreto 45.023, de 26/1/09, que em seu 

art. 3°, § 7°, III, determinou o registro mensal, de forma regionalizada, das 

informações sobre a execução dos programas associados e especiais no Sistema 

de Informações Gerenciais e de Planejamento – SIGPlan. 
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A respeito do tema sob exame, também merece relevo que a CR/88 no art. 
 

3°, inciso III, definiu como um dos objetivos a serem alcançados pelo Estado 

brasileiro a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e 

regionais. 

 
 

Segundo dados apontados pela CAEO, às fls. 1849, os orçamentos para 2009 

previram inicialmente despesas no montante de R$ 46.682.590.581,00, autorizaram 

R$ 52.828.181.367,75, dos quais foram realizados R$ 47.381.905.333,35. No 

orçamento fiscal, os valores foram de R$ 40.859.444.657,00, R$ 44.011.938.507,90 

e R$ 40.263.460.915,06, respectivamente, e no orçamento de investimento de R$ 

5.823.145.924,00, R$ 8.816.242.859,85 e R$ 7.118.444.418,29. 
 

 
 

A CAEO apurou também, consoante se vê às fls. 1849, divergência no valor 

de R$ 165.287.790,57, nos créditos autorizados constantes do orçamento de 

investimento,  registrados  no  banco  de  dados  do  SIGPlan  e  as  informações 

prestadas diretamente a este Tribunal pelas empresas estatais EPAMIG, GASMIG, 

Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG/Holding, CEMIG Geração e 

Transmissão e CEMIG Distribuição. 

 
 

Da análise do relatório da CAEO/2009, às fls. 1849 a 1854, depreende-se que 

houve acréscimo de 3,53% dos recursos aplicados por meio dos programas 

identificados no conjunto das áreas de resultados em relação ao exercício anterior, o 

que   representou   36,22%   do   total   dos   orçamentos,   conforme   informações 

sintetizadas na Tabela 14, fls. 1850. Também ocorreu uma sensível melhora na 

distribuição dos recursos orçamentários nas regiões administrativas do Estado, o 

que revela o aprimoramento no processo de regionalização das ações 

governamentais, consoante se vê dos números das despesas realizadas na Tabela 

15, fls. 1851. 
 

 
 

Outro indicador do acerto das políticas públicas sociais implementadas pelo 

Governo do Estado ressai dos indicadores do IMRS que expressam o nível de 

desenvolvimento  de  cada  município  mineiro  nas  dimensões:  educação,  saúde, 



Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2009 25 

 

 

 
segurança pública, emprego e renda, gestão, habitação, infraestrutura e meio 

ambiente, cultura, lazer e desporto, reproduzidos na Tabela 16, fls. 1853. 

 
 

Em 2000, 229 municípios apresentaram IMRS menor ou igual a 0,500, ao 

passo que, em 2006, somente 41 permaneciam nesse patamar. No outro extremo da 

tabela, em 2000, apenas 17 municípios apresentavam IMRS acima de 0,650, mas 

em 2008 esse número mais que quadruplicou e chegou a 108 municípios. 

 
 

Assim, não obstante o acerto das medidas com vistas à redução das 

desigualdades regionais e sociais, conforme se extrai do relatório da CAEO às fls. 

1852, essa redistribuição dos recursos ocorreu, sobretudo, na fase da realização das 

despesas, tendo provocado inconsistências em relação ao valor projetado no PPAG 

e na LOA, o que poderia ter sido evitado com o aperfeiçoamento da regionalização 

na fase do planejamento. 

 
 
 

4.3  Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 
 
 
 

O PPAG constitui-se em instrumento de planejamento amplo, elaborado no 

primeiro ano de governo para vigorar nos quatro anos subsequentes, visto que 

promove a convergência do conjunto das ações públicas que visam ao cumprimento 

das estratégias governamentais e dos meios orçamentários necessários à 

viabilização dos gastos públicos. 

 
 

A Lei 17.347, de 16/1/08, correspondente ao PPAG para o quadriênio 2008 a 
 

2011,  classificou  os  programas  de  acordo  com  o  posicionamento  no  mapa 

estratégico definido no PMDI, sendo agrupados nas 13 áreas de resultados já 

relacionadas. 

 
 

A elaboração do PPAG contemplou um total de 253 programas, assim 

distribuídos: 57 estruturadores – codificados de 1 a 99; 128 associados – codificados 

de 100 a 700; 68 especiais – a partir de 701. 
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4.3.1 Revisão do PPAG para 2009 
 
 
 

Conforme assinalado no relatório da CAEO/2009, às fls. 1855, a revisão do 

PPAG  se  deu  mediante  a  Lei  18.021,  de  9/1/09.  A  Tabela  18,  às  fls.  1856, 

demonstra os programas excluídos e os incluídos ao Plano para o exercício de 

2009, suas respectivas áreas de resultados e a execução financeira dos incluídos, 

procedimento que se efetivou em harmonia com o art. 7°, II, da Lei 17.347/08. 

 
 

Às fls. 1861, a CAEO enfatizou que, tanto a execução física e financeira 

abaixo de 60%, quanto acima de 100%, podem refletir um planejamento ineficaz, 

demonstrando indícios de falhas, com o dimensionamento das metas e projeções 

sem o devido critério. 

 
 

Nesse contexto, a CAEO destacou na Tabela 23, às fls. 1862, a existência de 
 

64 programas com média superior a 100% da meta física prevista no PPAG, sendo 
 

20 estruturadores, 31 associados, e 13 especiais. Individualmente, o programa com 

maior desvio é um estruturador, qual seja, “Minas sem Fome” – codificação 28. 

 
 

Já a Tabela 24, às fls. 1863, da amostra de 12 (doze) ações com grandes 

desvios na execução das metas físicas em relação à previsão no PPAG e em 

relação ao financeiro, a CAEO assinalou que 8 (oito) delas não contêm justificativas 

no SIGPlan para os desvios; e nas ações n. 4458 do programa 120 e n. 4646 do 

programa 39, as justificativas não são suficientemente elucidativas. 

 
 

Às fls. 1866, a CAEO elaborou a Tabela 27, na qual foram listados os 

programas com média de execução física abaixo de 60% da meta prevista no 

PPAG, no total de 22 programas, sendo 9 estruturadores, 12 associados, e 1 

especial. 
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Em linhas gerais, no tocante ao processo de gestão do PPAG, conforme 

relatório da CAEO, às fls. 1868, levando-se em consideração os programas 

finalísticos examinados, tem-se um contigente muito expressivo de ações com baixa 

aderência entre a meta física projetada e a executada, o que se repetiu entre os 

percentuais físicos e financeiros realizados e, em menor escala, mas também 

presente, entre os valores financeiros autorizados e os resultados. Esses desvios 

evidenciam indícios de falhas na elaboração e execução do planejamento, 

requerendo  o  aprimoramento  do  processo  para  que  os  dados  sejam  mais 

condizentes com a realidade. 

 
 

4.3.2 Os Programas Estruturadores 
 
 
 

Este tópico aborda especificamente os programas estruturadores, que são 

representados pelos programas estratégicos concebidos com a alocação prioritária 

dos recursos estaduais, sobre os quais são esperados os maiores impactos na ação 

do governo, compondo a carteira denominada “Gestão Estratégia dos Recursos e 

Ações do Estado” – GERAES. 

 
 

De acordo com o Relatório da CAEO, às fls. 1872, dos 57 (cinquenta e sete) 

programas estruturadores, 46 (quarenta e seis) são finalísticos e 11 (onze) são do 

tipo apoio às políticas públicas e áreas específicas. 

 
 

Em conformidade com a tabela elaborada às fls. 1869, nos dois orçamentos, 

o valor realizado com os programas estruturadores em 2009 representou 14,90% do 

total do exercício, o que significou, em relação ao exercício anterior, acréscimo de 

10% dos valores realizados pelo orçamento fiscal e de 57% pelo orçamento de 

investimento. 

 
 

Às fls. 1870, ressai do relatório da CAEO que a principal fonte de recursos 

dos programas estruturadores vem de recursos ordinários - 10, responsável por 

43,53% do total, mas esse percentual vem recuando a cada exercício, visto que, em 
 

2006, representava 63,99% dos gastos com os estruturadores. A CAEO também 

destacou a trajetória crescente dos recursos oriundos da fonte 25 – operações de 
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crédito contratuais para o financiamento dos gastos com os programas 

estruturadores, participando do exercício sob exame com 17,65%, enquanto em 

2007 essa fonte representou 6,20%. 
 

 
 

Saliente-se, que a Tabela 33 – programas estruturadores – médias das 

execuções físicas e financeiras, às fls. 1874, demonstra que, dos 43 programas 

analisados, 20 ultrapassaram 100% da meta física pactuada, 14 situaram-se entre 

60% e 100%, e 9 deles ficaram abaixo de 60%. 
 

 
 

Registre-se, outrossim, conforme observado pela CAEO, às fls. 1875, o 

resultado dos programas estruturadores analisados apresentou melhora em relação 

ao exercício anterior. 

 
 

Por fim, insta salientar a classificação errônea para a tipologia de dois 

programas, conforme relatado às fls.  1872 a  1873. Isso porque, os programas 

projeto travessia – 36 e convivência com a seca e inclusão produtiva - 59, 

classificados como de apoio são, basicamente, do tipo finalístico, porquanto ofertam 

bens e serviços diretamente à sociedade e nos quais são gerados resultados 

passíveis de aferição por indicadores. 

 
 

4.3.3  Considerações Finais 
 
 
 

Realizado o exame dos instrumentos legais de planejamento e execução 

orçamentária compreendidos nos tópicos 4 a 4.4.4, a CAEO, às fls. 1876 a 1878, 

registrou diversos apontamentos dos quais destacamos os seguintes: 

 
 

a) A fim de dar cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 4º da Lei 
 

14.172/02,  faz-se  necessário  imprimir  maior  transparência  às  políticas 

implementadas para o desenvolvimento social dos municípios classificados nas 

cinquenta últimas posições do relatório do IMRS, procedendo à segregação, seja de 

programas, seja de ações de programas, que tenham foco específico nesse fim; 
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b) Foram verificadas inconsistências entre as informações apresentadas no 

demonstrativo de execução dos programas sociais 2009 e no BGE/2009, assim 

como não foram propostas as medidas corretivas a serem incorporadas à LDO, 

determinadas pelo § 1º do art. 8° da Lei 15.011/04; 

 
 

c) Em continuidade às ações com vistas à redução das desigualdades 

regionais do Estado, é necessário empreender medidas para a progressiva 

regionalização de todos os dados físicos e financeiros, de modo a permitir a efetiva 

transparência da localização do gasto público; 

 
 

d) Foi verificada a classificação errônea dos programas 36 – projeto travessia 

e 59 – convivência com a seca e inclusão produtiva, como de apoio às políticas 

públicas e áreas específicas, os quais são, na essência, do tipo finalístico, vez que 

resultam de bens e serviços ofertados diretamente à sociedade, detendo resultados 

passíveis de mensuração. 

p 
 
 

4.4  Acordo de Resultados 
 
 
 

4.4.1 Contextualização 
 
 
 

O acordo de resultados é um tipo de contrato de gestão surgido no contexto 

da reforma administrativa introduzida pela Emenda Constitucional 19/98, que 

acrescentou ao art. 37 da CR/88 o parágrafo 8°, com vistas a assegurar maior 

autonomia gerencial, orçamentária e financeira aos órgãos e entidades do Poder 

Executivo, em contrapartida à obtenção de maior eficiência nos serviços prestados à 

sociedade, bem como de maior racionalização dos gastos públicos, objetivos esses 

a serem alcançados por meio de metas e indicadores previamente pactuados. 

 
 

Esse novo instrumento de gestão foi introduzido no Estado de Minas Gerais 

por meio da Emenda Constitucional Estadual 49/01, que acrescentou à CE/89 os §§ 

10 e 11. Hodiernamente, a matéria é disciplinada pela Lei Estadual 17.600/08 e 

regulamentada pelo Decreto 44.873/08, o qual estabelece, no art. 1°, o acordo de 
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resultados como sendo aquele celebrado entre dirigentes de órgãos e entidades do 

Poder Executivo e as autoridades que sobre eles tenham poder hierárquico ou de 

supervisão, tendo como objetivo estabelecer metas alinhadas ao planejamento 

estratégico do governo e medir o desempenho de cada órgão e entidade da 

administração pública estadual. 

 
 

4.4.2  O Acordo de Resultados no PMDI 
 

O novo modelo de gestão pública foi aperfeiçoado com a edição da Lei 
 

17.600/08 e do Decreto 44.873/08, passando o acordo de resultados a ser o 

instrumento de  pactuação das  prioridades estabelecidas no  planejamento 

estratégico de longo prazo definido pelo PMDI. Além dos resultados de impacto para 

a sociedade, a execução dos projetos estruturadores, a agenda setorial do choque 

de gestão e a racionalização do gasto também foram incluídos nessa pactuação. 

 
 

Há que se registrar ainda que a pactuação de metas passou a ser realizada 

em duas etapas, sendo a primeira pactuada entre o Governador e os sistemas 

operacionais, com ênfase em resultados de impacto para a sociedade. A segunda 

etapa é composta de metas por equipes de trabalho de cada órgão e entidade, e a 

pactuação é feita entre o dirigente máximo e o chefe da equipe. 

 
 

4.4.3  Acordos de Resultados Vigentes em 2009 
 
 
 

Em conformidade com o relatório da CAEO, às fls. 1880, existem 22 acordos 

de  resultados  vigentes,  os  quais  envolvem  62  órgãos  e  entidades  do  Poder 

Executivo estadual, sendo que 56 já realizaram o desdobramento de metas por 

equipe e assinaram a 2ª etapa do acordo de resultados, situação esta demonstrada 

na Tabela 36, colacionada às fls. 1881. 

 

 
4.4.4  Despesa Realizada com Prêmio de Produtividade em 2009 – 

Base 2008 
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O relatório da CAEO sintetiza, na tabela 37, às fls. 1882, os valores pagos em 

 

2009 a título de prêmio de produtividade no âmbito do Poder Executivo, no total de 

R$ 311,383 milhões, o que representa uma significativa redução em relação ao 

exercício anterior, quando o valor dessa despesa alcançou R$ 473,106 milhões. 

 
 

Entretanto, a CAEO registrou a divergência no valor de R$ 2,566 milhões, 

considerando que a consulta ao armazém SIAFI revelou o gasto de R$ 313,949 

milhões com prêmio de produtividade, enquanto o informado pela SEPLAG e 

estampado na Tabela 37 atingiu o montante de R$ 311,383 milhões. 

 
 
 

4.5  Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 
 
 
 

4.5.1  Introdução 
 
 
 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO é tratada no art. 165 da CR/88, de 

modo especial em seu § 2°, instituindo de forma antecipada os programas e ações 

que devem ser considerados prioritários na alocação de recursos e as normas e 

parâmetros que devem orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA. 

Portanto, é a lei intermediária entre a que institui o PPAG, válido para um quadriênio, 

e a LOA, válida para o exercício seguinte. 

 
 

A Lei 17.710, de 8/8/08, estabeleceu as diretrizes orçamentárias para o 

exercício de 2009, as quais, segundo o seu art. 1°, compreendem as prioridades e 

metas da administração pública estadual; as diretrizes gerais para o orçamento; as 

disposições sobre alterações na legislação tributária e tributário-administrativa; a 

política de aplicação da agência financeira oficial; as disposições sobre a 

administração da dívida e as operações de crédito. 

 
 

4.5.2  Análise comparativa LDO 2008/2009 
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Em seus comentários acerca das inovações trazidas para o exercício de 2009 

com o advento da Lei 17.710/08, a CAEO, às fls. 1884 a 1886, em linhas gerais, 

destacou a importância das mudanças, principalmente no que tange à 

disponibilização para toda a sociedade do DOE on line, por meio das quais  o Poder 

Executivo  solidifica  a  democracia  e  o  próprio  estado  democrático  de  direito 

construído e sedimentado nos pilares da informação e participação. 

 
 

Em que pese tal avanço, a CAEO assinalou o descumprimento do § 2° do art. 
 

25 da Lei 17.710/08, o qual determina que as empresas estatais dependentes que 

não integrarem os dados da execução orçamentária e financeira no SIAFI/MG não 

terão suas cotas orçamentárias e financeiras disponibilizadas. No aludido sistema, a 

CAEO verificou que constam apenas valores consolidados mensais, não estando 

registrados lançamentos, nem documentos contábeis. 

 
 

4.5.3  Análise da LDO referente ao exercício 2009 
 
 
 

4.5.3.1 Audiências Públicas Regionais 
 
 
 

Nos termos do § 5° do art. 155 da CE/89, a LDO fixará percentual não inferior 

a 1,00% (um por cento) da receita orçamentária corrente ordinária do Estado, 

destinado ao atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas 

regionais, a ser incluído na LOA e executado, com o respectivo pagamento, até o 

final  do  exercício  financeiro  correspondente,  sob  pena  de  responsabilidade, 

conforme disposto no inciso VI do art. 91 da CE/89. 

 
 

Conforme  bem   ressaltado  no   relatório  da   CAEO,  referido  percentual 

executado e pago das despesas decorrentes das propostas priorizadas nas 

audiências públicas regionais constitui limite para os gastos com publicidade, 

consoante preceitua o § 2°do art. 158 da CE/89. 
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Ainda de acordo com o relatório da CAEO, às fls. 1886, situação repetida em 

exercícios anteriores, a LDO foi elaborada sem a observância do preceito 

constitucional estabelecido no § 5° do art. 155 da CE/89. 

 
 

4.5.3.2 Sistema de Custos 
 
 
 

A LRF preconiza no § 3° do art. 50 que a administração pública manterá 

sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial. No mesmo sentido, o art. 43 da LDO/2009 

dispõe sobre a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos 

adicionais, bem como sobre sua respectiva execução, que será feita de forma a 

propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos 

programas de governo. 

 
 

A respeito do tema sob exame, às fls. 1887 a 1888, depreende-se que o 

Sistema Integrado de Apuração de Custos – SIAC ainda é muito incipiente, não 

obstante tratar-se de instrumento de suma importância para a formulação de 

diretrizes na LDO. 

 
 

4.5.3.3 Normatização acerca das metas de qualidade e 

produtividade do gasto 

 

 

O § 4° do art. 43 da Lei 17.710/08 – LDB/2009 prevê que o Poder Executivo 

publicará regulamento dispondo acerca de metas de qualidade e produtividade do 

gasto para seus órgãos e entidades. Entretanto, segundo apontamento da CAEO, às 

fls. 1889, o Poder Executivo não regulamentou o aludido dispositivo legal. 

 
 

4.5.4 Prioridades e Metas da Administração Pública Estadual 
 
 
 

O art. 2º da LDO estabelece que as metas e prioridades da Administração 

Pública para o exercício de 2009 são as constantes do PMDI e do PPAG para o 

período 2008/2011 e a revisão anual prevista na Lei Estadual 18021, de 9/1/09. 
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Às fls. 1890, a Tabela 38 – Comparativo entre as Metas da LDO versus 

PPAG/LOA, retrata a distorção entre o planejamento e a realização, o que consiste 

em desobediência ao princípio constitucional da compatibilidade entre os planos e 

programas insculpidos na CF/88, CE/89 e na LRF. 

 
 

4.5.5 Metas Fiscais – Anexo II 
 
 
 

De acordo com o que estabelece o § 1° do art. 4° da LRF, as metas anuais, 

em  valores  correntes  e  constantes,  relativas  a  receitas,  despesas,  resultados 

nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício de 2009 e para os 

dois seguintes, deverão constar de demonstrativo específico denominado anexo das 

metas fiscais. 

 

 
4.5.5.1 Demonstrativo de Metas Anuais 2009 a 2011 – Anexo II.1 

 
 
 

Segundo o relatório da CAEO, às fls. 1891, o demonstrativo de metas anuais 

foi elaborado nos moldes estabelecidos pela Portaria STN 575, instruído com a 

metodologia e a memória de cálculo utilizada para a obtenção dos valores 

apresentados para as receitas, despesas, resultados primário e nominal e montante 

da dívida pública. 

 
 

Na Tabela 39, às fls. 1892, foram sintetizadas as projeções dos indicadores 

na LDO/2009 e seus valores efetivos. No tocante ao exercício de 2009, tem-se, 

como ponto positivo, a superação de metas de receita total e de resultados primário 

e nominal. Em situação oposta, a ultrapassagem da meta de despesa total e o 

considerável aumento da dívida consolidada líquida em relação ao valor pretendido 

soam como ponto negativo. 

 
 

4.5.5.1.1  Receitas 
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A Tabela 40, às fls. 1892, sintetiza as projeções das receitas para o exercício 

de 2009 e para os dois exercícios subsequentes. 

 
 

A CAEO destacou, no tocante às receitas correntes, que a principal fonte de 

receita tributária é o ICMS, com participação média de 83,66% nos últimos três 

anos. Em seguida, na Tabela 41, às fls. 1893, foram demonstrados os valores do 

ICMS realizados entre 2006 e 2007, o constante no orçamento para 2008 e os 

projetados para os exercícios de 2008 a 2011. 

 
 

Ressaltou, também, que no exercício de 2009, a arrecadação do ICMS 

totalizou R$ 22,003 bilhões, montante este 4,83% inferior à meta prevista na LDO, e 

ainda inferior à arrecadação efetiva do ano de 2008. Tal fato se justifica em razão de 

que, à época da elaboração da LDO/2009, e de sua votação, ainda não havia sido 

deflagrada a crise financeira no mercado financeiro americano, que se disseminou 

para   outros   países,   atingindo   a   economia   brasileira,   sobretudo   a   mineira, 

dependente das exportações das comoditties minerais. 

 
 

4.5.5.1.2  Despesas 
 
 
 

Na Tabela 42, às fls. 1894, foram estampados os valores previstos das 

principais categorias de despesas para o período de 2009 a 2011, sendo que os 

gastos com pessoal e encargos sociais, ao lado de outras despesas correntes, 

representam boa parte do total das despesas. 

 
 

Nesse contexto, há de se registrar, conforme relatório da CAEO, às fls. 1894, 

que, em 2009, as despesas executadas com pessoal e encargos sociais (liquidadas 

e inscritas em restos a pagar não processados) atingiram o montante de R$ 16,059 

bilhões, abaixo 3,45% da meta e também inferior ao valor do exercício anterior. 

 
 

No que pertine aos juros e encargos da dívida, em 2009, o valor executado 

atingiu o montante de R$ 2,197 bilhões, acima 7,75% da meta, mas abaixo do valor 

executado do exercício anterior. 
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Dentre as despesas de capital, a meta de investimentos e inversões 

financeiras para 2009 foi de R$ 5,254 bilhões, cujas despesas executadas somaram 

o valor de R$ 4,836 bilhões (processadas e não processadas), o que corresponde a 

7,96% abaixo da previsão. 
 
 
 
 
 

4.5.5.1.3  Resultado Primário 
 
 
 
 
 

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 primárias. 

 
 

Na Tabela 43, às fls. 1896, a CAEO reproduziu os números referentes ao 

valor projetado e efetivo do resultado primário e destacou que no exercício de 2009 

a receita primária realizada foi de R$ 38,247 bilhões, o que superou a meta em 

2,14%. A despesa primária executada, de R$ 36,514 bilhões, ficou 1,99% acima da 

meta. A despesa total executada foi 1,72% superior à projeção contida na LDO, 

aumento compensado pela superação em 2,48% das receitas totais realizadas sobre 

as projetadas. Registrou, ainda, que o resultado primário foi superavitário em R$ 

1,733  milhões,  superando  em  5,41%  a  meta  prevista.  Em  percentual  do  PIB 
 

nacional, verificou-se um superávit primário de 0,06%, superior à meta fixada de 
 

0,05%. 
 

 
 

Conforme se depreende da Tabela 45, às fls. 1897, apesar de o resultado 

primário ter sido superior à meta fixada, cabe destacar o crescimento da dívida 

pública estadual, cujas despesas com amortização, juros e demais encargos 

totalizaram R$ 3,295 bilhões, bem acima do superávit primário acumulado que foi de 

R$ 1,733 milhões. 

 
 

Neste tópico, há de se consignar que, não obstante a obtenção de superávits 

expressivos, a dívida pública estadual vem crescendo, principalmente aquela sujeita 

ao limite de 13% da Receita Líquida Real – RLR, nos termos da Lei 9.496/97, pois o 
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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 superávits primários alcançados não têm sido suficientes para 

cobrir os valores gerados pelos serviços da referida dívida. 

 
 

4.5.5.1.4  Dívida Pública Consolidada 
 
 
 

A dívida pública consolidada - DPC é o total das obrigações financeiras do 

ente da federação, aí computadas a emissão de títulos, assumidas em virtude de 

leis, contratos, convênios ou tratados; as assumidas em virtude da realização de 

operação de crédito para amortização em 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 partir de 5/5/00 

e  não  pagos  durante  a  execução  do  orçamento.  Salienta-se  que  a  dívida 

consolidada líquida – DCL corresponde à DPC, deduzidas às disponibilidades de 

caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros. 

 
 

Conforme os novos conceitos instituídos pela LRF, a dívida pública 

consolidada em 2009 atingiu a cifra de R$ 58,968 bilhões, ficando acima do 

estabelecido pelo anexo de metas fiscais da LDO, fixado no valor de R$ 56,140 

bilhões. A dívida consolidada líquida foi estimada em R$ 48,918 bilhões, em valores 

correntes e, ao final do exercício, perfazia o montante de R$ 52,264 bilhões, 

conforme relatório da CAEO, às fls. 1897. 

 
 

4.5.5.1.5  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  consolidada  líquida    somado  às 
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receitas  de  privatização,  deduzidos  os  passivos  reconhecidos,  decorrentes  de 

déficits ocorridos em exercícios anteriores. 

 
 

Conforme relatório da CAEO, às fls. 1898, o resultado nominal apresentou 

déficit de R$ 977 milhões, ficando abaixo do valor pretendido pela LDO (déficit de R$ 

1,309 milhões). A análise detalhada do resultado nominal foi feita em item específico 
 

– vide item 4.5.5.1.5. 
 

 
 

4.5.5.2 Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais do Exercício 
 

Anterior (art. 4°, § 2°, inciso I – LRF) – Anexo II.2 
 
 
 

Esse demonstrativo visa cumprir a determinação do art. 4°, § 2º, I, da LRF e 

tem  por escopo comparar a  meta fixada e  o  resultado alcançado no  exercício 

anterior ao da LDO, incluindo a análise dos fatores determinantes para o alcance ou 

não dos valores estabelecidos como metas. 

 
 

O relatório da CAEO, às fls. 1898, menciona que o anexo foi elaborado em 

consonância com as instruções de preenchimento da tabela-padrão de avaliação do 

cumprimento de metas fiscais do exercício anterior, estabelecidas pelo manual da 

STN instituído através da Portaria 575, de 30/8/07. 

 
 

A CAEO também ressaltou que, quando da análise técnica do mesmo anexo 

contido na LDO/2008, foi apontada a existência de assertivas genéricas, referentes a 

fatores de gestão, de administração pública e do cenário macroeconômico, as quais 

foram supridas em fase de abertura de vista, pois demonstrada a capacidade de 

realização de uma avaliação condizente. 

 
 

No entanto, tal situação permanece na LDO/2009 e também na LDO/2010, 

isto é, carência de especificação de qual seja a “política de melhoria nas condições 

de obtenção de receitas, quanto do gerenciamento intensivo dos gastos públicos”, 

em correlação com o cenário macroeconômico do respectivo exercício. 
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Este apontamento do relatório da  CAEO ensejou a  abertura de  vista ao 

Senhor Governador do Estado Aécio da Cunha Neves, o qual será abordado neste 

parecer, no tópico 10.1. 

 

 
4.5.5.3 Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três 

 

Exercícios Anteriores (art. 4°, § 2°, inciso II – LRF) – Anexo II.3 
 
 
 

Às fls. 1899, a CAEO apontou que os demonstrativos de tais metas foram 

produzidos em conformidade com o estabelecido pelo manual de elaboração da 

STN. 

 
 

4.5.5.4 Demonstrativo  da  Margem  de  Expansão  das  Despesas 
 

Obrigatórias de Caráter Continuado – Anexo II. 8 
 
 
 

O relatório da CAEO, às fls. 1899, apontou que na LDO não existe margem 

de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, já que o acréscimo 

estimado daquelas já existentes consumirá a expansão da receita prevista para o 

ano. 

 
 

Por fim, esclareceu que os demonstrativos a seguir, quais sejam: Anexos II. 4 
 

– demonstrativo da evolução do patrimônio líquido; II. 5 – origem e aplicação dos 

recursos  obtidos  com  alienação  de  ativos;  II.6.a,  II.6.b,  II.6.c,  II.6.d  e  II.6.e  – 

avaliação da situação financeira e atuarial dos institutos e fundos de previdência; II.7 

–  demonstrativo  da  estimativa  e  compensação  da  renúncia  de  receita,  foram 

tratados em tópicos específicos. 

 
 

4.5.5.5 Riscos Fiscais – Anexo III 
 
 
 

O relatório da CAEO/2009, às fls. 1900 a 1902, descreve os riscos fiscais a 

que as contas públicas estaduais estão sujeitas. 
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Em relação à receita estadual, os principais riscos recaem sobre o ICMS, que 

representa a maior parcela de disponibilidades, sendo parte condicionada por preços 

administrados e parte vinculada ao comportamento de preços de mercado. No que 

toca a riscos nas despesas, tendo em vista o desenvolvimento de iniciativas com 

vistas ao seu monitoramento e manutenção do equilíbrio fiscal, concluiu-se que a 

execução das despesas programadas não vem  constituindo fator de risco para as 

contas estaduais. 

 
 

Os riscos relativos à legislação tributária decorrem da Proposta de Emenda 

Constitucional – PEC 233/2008, que trata da reforma tributária, cujos efeitos podem 

resultar em perdas estimadas da ordem de R$ 2,8 bilhões para os estados 

brasileiros, devendo recair sobre Minas Gerais o correspondente à sua participação 

geral de cerca de 10%. 

 
 

Foram mencionados ainda riscos de passivos contingentes que podem 

impactar o tesouro estadual, cujo maior grupo é decorrente de ações judiciais 

movidas contra o Estado, e estão sintetizadas na Tabela 46, reproduzida às fls. 

1902. 
 

 
 

A CAEO enfatizou, às fls. 1902, a evolução das informações constantes dos 

anexos de riscos fiscais desde a LDO/2007, com a inclusão de novos passivos e a 

alteração de valores já existentes. Porém, o demonstrativo de riscos fiscais da atual 

LDO/2009 continua aquém das determinações previstas nos manuais da STN, que 

se encontra na 7ª edição, aprovada pela Portaria 575, de 30/08/07, estabelecendo a 

forma de elaboração e as informações mínimas que deverão ser inseridas no 

demonstrativo, trazendo orientações também acerca das possibilidades de cobertura 

de riscos fiscais, como o estabelecido na alínea “b” do inciso III do art. 5° da LRF 

(reserva de contingência) e, também, a realocação e a redução de despesas 

discricionárias. 

 
 

Por fim, assim como no exercício anterior, foi verificada a ausência de 

informações relativas à descrição das providências a serem adotadas e seus 

respectivos valores, caso se concretizassem os riscos. 
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Este apontamento da CAEO ensejou a abertura de vista ao Senhor 

Governador do Estado Aécio da Cunha Neves, o qual será abordado neste parecer 

no item 10.1. 

 
 

4.5.6 Considerações Finais 
 
 
 

Realizado o exame da LDO para o exercício de 2009, às fls. 1903, foram 

registrados diversos apontamentos dos quais destacamos os seguintes: 

 
 

a) Implementar o SIAC para toda a Administração Pública, em cumprimento 

aos preceitos contidos no art. 4º, I, alínea “e” e art. 50, § 3º, da LRF; 

 
 

b) Foi constatada a falta de especificação de qual seja a “política de melhoria 

nas condições de obtenção de receitas, quanto do gerenciamento intensivo dos 

gastos públicos”, em correlação com o cenário macroeconômico do respectivo 

exercício. Desse modo, não foram cumpridas integralmente as determinações da 

Portaria 575, de 30/8/07, da STN; 

 
 

c) Ausência de informações quanto à descrição das providências a serem 

adotadas e seus respectivos valores, caso se concretizassem os riscos, o que não 

atende às regras do art. 4°, § 3°, da LRF. 

 
 
 

4.6  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. 

 
 

O orçamento público é um instrumento fundamental de atuação do Estado na 

alocação e direcionamento dos recursos públicos no processo de formulação de 
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políticas governamentais, sendo, portanto, necessário o seu aprimoramento 

contínuo a partir do acompanhamento e da avaliação de sua implementação. 

 
 

O   orçamento   fiscal   do   Estado   engloba   a   administração  direta   e   a 

administração indireta, esta composta pelas autarquias, fundações públicas, fundos 

e empresas dependentes. 

 
 

A Lei 18.022, de 09/1/09, aprovou o orçamento fiscal (R$38.978.230.513,00) 

e o de investimentos das empresas controladas pelo Estado (R$5.823.145.924,00). 

Durante o exercício, foram editados 212 (duzentos e doze) decretos de abertura de 

créditos adicionais que incrementaram o orçamento fiscal inicial em 7,72%, isto é, 

R$ 3,152 bilhões, resultando em um crédito autorizado total da ordem de R$ 44,012 

bilhões. Salienta-se que os orçamentos do Poder Executivo, Poder Judiciário, 

Assembléia  Legislativa,  Tribunal  de  Contas  e  Ministério  Público  foram 

suplementados dentro dos limites estabelecidos em lei. 

 
 

Por meio dos Decretos editados em 09/10/09 e 09/11/09, foram abertos 

créditos especiais nos valores de R$ 1.672.660,00 e R$ 30.000,00, respectivamente, 

em  favor  da  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo 

Horizonte  –  Agência  RMBH,  autarquia  criada  pela  Lei  Complementar  107,  de 

12/1/09, portanto, dentro do limite estabelecido por lei. 
 

 
 

Para a abertura dos créditos especiais, foram utilizados recursos provenientes 

da anulação de dotações orçamentárias. De acordo com o Relatório CAEO/2009, às 

fls. 1906, do total de R$ 1.702.660,00 aberto mediante os créditos especiais, em 

2009, foram executadas despesas no montante de R$ 142 mil. 
 

 
 

Ressalte-se que a categoria econômica despesas de capital, 

proporcionalmente ao crédito inicial, recebeu o maior percentual de recursos 

orçamentários por meio de abertura de créditos adicionais. Do valor de R$ 283,181 

milhões fixado para a reserva de contingência foram utilizados R$ 272,892 milhões 

como fonte de recursos. 
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Conforme o Relatório da CAEO/2009, às fls. 1908, em contraposição ao 

ocorrido no exercício de 2008, no qual foi registrado, em seu encerramento, excesso 

de  arrecadação de  receitas em  relação  à  previsão, no  montante de  R$  3,816 

bilhões, em 2009, apurou-se o valor total de R$ 1,390 bilhão aquém do previsto, 

referente às receitas tributárias, multas e juros de mora e dívida ativa. Constatou-se, 

ainda, que os totais arrecadados dos 1º ao 5º bimestres, no geral, foram inferiores 

às respectivas previsões, apesar de algumas receitas terem apresentado, no 

encerramento do exercício, arrecadação superior aos valores previstos, como por 

exemplo, IPVA, ITCD, taxas pelo exercício do poder de polícia, taxa de segurança 

pública, taxa de segurança pública diversos, taxa de renovação de licenciamento 

anual de veículos, taxa de incêndio – corpo de bombeiro militar/CBMMG, taxa de 

fiscalização judiciária – Lei 13.438/99, emolumentos e custas judiciais, taxa de 

gerenciamento de construção de rodovias e multas e juros de ICMS. 

 
 

A crise financeira internacional deflagrada em setembro de 2008 acarretou o 

desaquecimento  de  importantes  setores  da  economia  mineira,  como  os  da 

mineração e da siderurgia, que foram afetados diretamente com reflexos na geração 

de ICMS. Por conseguinte, no início do exercício de 2009, o Estado sofreu uma 

queda na arrecadação do ICMS, sua principal fonte de receita, com uma retração 

acumulada desde outubro de 2008, causando um maior impacto nos meses de 

dezembro de 2008 e janeiro de 2009, além da prevista pelo Executivo. Conforme o 

Relatório da CAEO, às fls. 1911, nos primeiros quatros meses de 2009, a perda de 

arrecadação de ICMS em relação ao estimado foi da ordem de 10,67%, ou R$ 802 

milhões. 

 
 

Nesse contexto, no início de 2009, o governo estadual reuniu-se com os 

presidentes dos Poderes Judiciário e Legislativo, do Tribunal de Contas do Estado e 

do Ministério Público para tratar dos reflexos da crise no Estado e, na ocasião, 

solicitou maior controle nas despesas de custeio, cobrou qualidade no gasto público 

e a não realização de qualquer despesa além da fixada no orçamento do Estado, até 

que fosse feita uma avaliação do comportamento da arrecadação da receita do 

ICMS nos meses seguintes. Ademais, foi determinada ao Poder Executivo a redução 

nos   gastos   de   custeio,   tendo   o   governo   estadual   adotado   medidas   de 
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contingenciamento de dotações por meio do Decreto 45.087/09 que alterou o Anexo 

 

I do Decreto 45.023/09, em conformidade com o art. 9º da LRF. 
 

 
 

Nos termos do art. 2º, caput e §1º, do Decreto 45.087, foi determinado que 

todos os órgãos e entidades promovessem reduções nas suas despesas correntes 

provenientes de contratos e de tarifas públicas, conferindo-se prioridade para a 

redução das seguintes despesas: serviços técnicos e especializados, apoio 

administrativo, serviços de informática, serviços de consultoria, diárias de viagem e 

passagens, serviços de conservação e limpeza e despesas com tarifas públicas. 

 
 

De  acordo  com  o  Relatório da  CAEO/2009, às  fls.  1912, a  despeito do 

disposto no art. 40 da LDO, exercício 2009, o qual veda, na execução orçamentária, 

o contingenciamento de recursos destinados ao Fundo para a Infância e a 

Adolescência – FIA, Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS e aos programas 

de segurança pública, constatou-se, quanto aos fundos, que houve limitação de 

dotações por meio do Anexo I (Decreto 45.087/09) e Anexo III (Decreto 45.023/09). 

Contudo, quanto aos gastos previstos no Anexo I, o FIA realizou apenas 0,33% do 

limite fixado no 2º quadrimestre e, no 3º quadrimestre, realizou 215,48% além do 

limite. No que se refere ao Anexo III, relativo às despesas de área meio, houve um 

gasto superior ao limite, da ordem de 164,72%. Quanto ao FEAS, a limitação foi 

fixada apenas no Anexo III, porém, de acordo com a consulta no armazém de 

informações – SIAFI, constatou-se a realização de despesa inferior ao limite, em 

2,69%. 
 

 
 

Acrescentou-se, ainda, que a despesa total realizada foi superior em 72,57% 

ao valor limitado para empenho. Nos 2º e 3º quadrimestres, a realização da despesa 

foi de 11,36% e 164,39%, respectivamente, superiores aos limites estabelecidos. 

 
 

Cabe ressaltar que, conforme observado pela CAEO, às fls. 1912, admite-se a 

alteração dos limites constantes do Anexo I após a avaliação da receita, por parte da 

junta de programação orçamentária e financeira – JPOF, nos termos do art. 7º do 

Decreto 45.087/09. 
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4.7  Orçamento de Investimento das  Empresas Controladas pelo 
 

Estado 
 
 
 

A Lei 18.022/09 estimou e fixou os investimentos das empresas controladas 

em R$ 5,823 bilhões para o exercício de 2009. 

 
 

De acordo com o Relatório da CAEO/2009, às fls. 1914, verificou-se que as 

variações patrimoniais mais representativas ocorreram nas empresas Trem 

Metropolitano (106.218,69%) e na GASMIG (49,35%), e os acréscimos no resultado 

do exercício com maior percentual foram na Companhia Mineira de Promoções 

(485,53%) e Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – 

PRODEMGE (330,05%). 

 
 

Do montante de R$ 5,823 bilhões, R$ 51,062 milhões foram destinados ao 

aumento de capital e R$ 5,772 bilhões aplicados em outros investimentos. Ressalta- 

se que 70,31% 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$ 5 bilhões, conforme Relatório da CAEO/2009, 

fls. 1915 e 1916. 

 
 

O aludido Relatório, fls. 1917 a 1919, apontou que as empresas CEMIG 

Distribuição, CEMIG Geração e Transmissão S/A e CEMIG Holding executaram 

despesas no montante de R$ 466 milhões e que o valor autorizado foi de R$ 436 

milhões. Assim, constata-se que tais empresas realizaram despesas, no valor de R$ 

30 milhões, em desacordo com o prescrito nos artigos 167, II, da Constituição 

Federal de 1988, 161, II, da Constituição Estadual de 1989 e 42 da Lei 4.320/64, no 

tocante à abertura dos créditos previstos na peça orçamentária, uma vez que houve 

créditos abertos no orçamento de investimento dessas empresas sem o decreto do 

Governador do Estado. 
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Além disso, verificou-se que as empresas EPAMIG e GASMIG realizaram 

despesas que não constaram da lei orçamentária ou em lei autorizativa de créditos 

adicionais, portanto, sem autorização legal, no montante de R$ 6.961.175,23. 

 
 

Tal apontamento foi incluído pelo Conselheiro Relator no r. despacho de 

abertura de vista ao Governador do Estado e será tratado em tópico específico de nº 

10 desse parecer. 
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5.  EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
 

5.1  Orçamento Fiscal 
 
 
 

O   orçamento   fiscal   do   Estado   engloba   a   administração  direta   e   a 

administração indireta, esta composta pelas autarquias, fundações públicas, fundos 

e empresas estatais dependentes. 

 
 

De acordo com o Relatório da CAEO/2009, fls. 1921, a receita fiscal 

arrecadada pelo Estado alcançou o montante de R$ 40,563 bilhões, abaixo em 

0,73% daquela inicialmente prevista na LOA e em 2,97% da previsão atualizada. O 

Estado alcançou o superávit fiscal no montante de R$ 299 milhões, abaixo do 

verificado em 2008, no montante de R$ 624 milhões. 

 
 

Seguindo a mesma tendência, a despesa realizada, no valor de R$ 40,263 

bilhões, ficou inferior em 1,46 %, à fixada. Em relação àquela realizada no exercício 

de 2008, a despesa de 2009 superou-a em 2,45%. 

 
 

5.1.1  Execução da Receita Fiscal 
 
 
 

A receita orçamentária fiscal arrecada foi de R$ 40,563 bilhões, constituindo- 

se de receitas correntes (R$ 36,957 bilhões), de receitas de capital (R$ 2,150 

milhões) e das receitas intraorçamentárias (R$ 1,455 bilhões),   excluída das 

correntes aquela para a formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica – FUNDEB, conforme Relatório da CAEO/2009, fls. 1921.   A 

administração direta foi responsável por 84,75% do total dos recursos arrecadados e 

a Indireta por 15,25%. 

 
 

A atualização das receitas estimadas na LOA, em 2009, perfez o montante de 

R$ 944 milhões, representando um incremento de 2,31% em relação ao total 

inicialmente estimado das receitas. 
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Com  base  em  dados  coletados  às  fls.  1924  e  1933  do  Relatório  da 

CAEO/2009 e objetivando uma análise diferenciada, nesse tópico, daquela realizada 

pela CAEO, é que elaboramos o quadro abaixo (Receita Orçamentária/2009), 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, assim: 
 

 
 

Especificação Prevista atualizada 

(a) 

Arrecadada 

(b) 

Análise 

Vertical 

(b %) 

Análise 

Horizontal 

(%) 

(b/a) 

Receita Tributária 28.177.934.452,62 26.800.687.202,07 68,53 (4,89) 

Receita de Contribuições 1.425.945.125,98 1.452.393.994,44 3,71 1,85 

Receita Patrimonial 1.297.804.191,92 2.010.632.798,01 5,14 54,93 

Receita Agropecuária 5.181.193,00 5.122.362,05 0,01 (1,14) 

Receita Industrial 128.279.241,00 91.764.472,47 0,23 (28,47) 

Receita de Serviços 457.917.567,50 493.874.423,39 1,26 7,85 

Transferências Correntes 8.985.449.052,14 8.826.211.736,24 22,57 (1,77) 

Dedução da Receita para 

Formação do FUNDEB 

(4.364.543.023,00) (4.106.522.978,76) (10,50) (5,91) 

Outras Receitas Correntes 955.546.678,99 1.382.795.885,77 3,54 44,71 

Total  das Receitas Correntes 

exceto Intraorçamentárias 

37.069.514.480,15 36.956.959.895,68 94,50 (0,30) 

Alienação de Bens 15.956.903,00 25.911.948,00 0,07 62,39 

Amortização de Empréstimos 457.877.050,00 450.510.958,00 1,15 (1,61) 

Operações de Crédito 1.642.248.117,00 1.305.741.623,00 3,33 (20,49) 

Outras Receitas de Capital 19.973.520,00 5.354.683,00 0,01 (73,19) 

Transferências de Capital 716.446.290,00 362.958.131,00 0,93 (49,34) 

Total das Receitas de Capital 2.852.501.880,00 2.150.477.343,00 5,50 (24,61) 

TOTAL 39.922.016.360,15 39.107.437.238,68 100 (2,04) 

Quadro: Receita Orçamentária/2009, de nossa lavra. 
Fonte: Dados extraídos do Relatório da CAEO/2009 (fls. 1924 e 1933) 

 
 

5.1.1.1 Receitas Correntes 
 
 
 

As receitas correntes totalizaram a soma de R$ 36,957 bilhões e obtiveram 

aumentos nominais de 37,08% e 20,70%, respectivamente, em relação aos 

exercícios de 2006 e 2007. Em comparação com o exercício de 2008, houve um 

decréscimo de 0,33%, em decorrência, sobretudo, dos efeitos da crise internacional 

no Estado de Minas Gerais, conforme Relatório da CAEO/2009, às fls. 1923. 
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Segundo o quadro Receita Orçamentária/2009, por nós elaborado, a receita 

tributária, principal fonte de recursos do Estado, participou com 68,53% das receitas 

arrecadadas, apresentando uma variação negativa de 4,89% em relação a sua 

previsão inicial atualizada. 

 
 

Em comparação com os exercícios de 2006 e 2007, a receita tributária obteve 

o  crescimento  nominal  de  34,38%  e  18,26%,  respectivamente.  Entretanto,  no 

tocante ao exercício de 2008, verificou-se decréscimo de 0,89%. 

 
 

Consoante o Relatório da CAEO/2009, fls. 1924 e 1925, o ICMS, parcela mais 

significativa  da  receita  dos  impostos,  representou  82,10%  do  total  da  receita 

tributária efetivada no exercício, uma vez que foram arrecadados R$ 25,560 bilhões, 

sendo R$ 22,003 bilhões provenientes do ICMS, dos quais R$ 5,501 bilhões foram 

transferidos aos municípios, sendo que R$ 3,300 bilhões destinaram-se ao FUNDEB 

e R$ 13,202 bilhões foram aplicados pelo Estado nos demais projetos e atividades 

governamentais. 

 
 

Em conformidade com o Relatório da CAEO/2009, às fls. 1928, no que tange 

à receita de taxas, no montante de R$ 1,241 bilhão, a arrecadação nominal, em 

2009, superou em 45,71%, 32,77% e 12,70% os valores arrecadados de 2006 a 
 

2008,  respectivamente. Em  termos  reais,  a  arrecadação foi  10,72%  superior à 

verificada em 2008. 

 
 

De acordo com o quadro Receita Orçamentária/2009 e o Relatório da 

CAEO/2009, fls. 1929, a receita de contribuições representou 3,71% das receitas 

arrecadadas, apresentando uma variação positiva de 5,51% quando comparada ao 

exercício anterior. 

 
 

Segundo a CAEO, às fls. 1929, as contribuições sociais são vinculadas aos 

institutos de previdência e às despesas com previdência e saúde dos servidores 

estaduais e seus dependentes, não constituindo, portanto, receita de livre aplicação 

pelo Estado. Assim, do total arrecadado de R$ 2,908 bilhões, 44,01% foram 

arrecadados pelo Fundo Financeiro de Previdência – FUNFIP; 25,78%, pelo Instituto 
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de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM; 18,26% 

 

pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG; e 
 

11,95% arrecadados pelo Estado de Minas Gerais - EMG - administração direta, 

pelo Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais – FUNPEMG, pelo Instituto 

de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais – IPLEMG, pelo Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais - TJMG e pela Procuradoria Geral de Justiça - PGJ. 

 
 

A receita patrimonial alcançou o montante de R$ 2,011 bilhões, superior à 

expectativa inicial atualizada em 54,93%, e em 10,70% à arrecadada em 2008, em 

virtude, sobretudo, do aumento na receita de valores mobiliários – dividendos, cujo 

crescimento atingiu 241,99%, arrecadando o montante de R$ 969 milhões. 

 
 

De acordo com o Relatório da CAEO, às fls. 1930, verificou-se um decréscimo 

de 39,59% e 35,73%, respectivamente, na receita de concessões e permissões e 

outras receitas patrimoniais, em relação ao exercício de 2008. 

 
 

As transferências correntes, que representam os repasses de recursos por 

outra esfera de governo, pessoas físicas e jurídicas, destacaram-se como o segundo 

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

corresponderam a 22,57%, não obstante tenham ficado 1,77% inferiores ao valor 

previsto atualizado, conforme quadro Receita Orçamentária/2009.   Em relação a 

2008, ocorreu o crescimento de 3,46%. 
 

 
 

Com espeque no Relatório da CAEO/2009, fls. 1931, constata-se que, dentre 

as transferências correntes, as transferências intergovernamentais participam com 

97,32%, sendo R$ 4,727 bilhões provenientes da União, R$ 16,487 milhões dos 

municípios e R$ 3,846 bilhões de transferências multigovernamentais. 

 
 

As transferências relativas à cota–parte do Fundo de Participação do Estado 
 

– FPE – e à cota–parte do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI – 

registraram redução nominal de 3,62% e 21,13% e real de 5,31% e 22,51%, 

respectivamente, em comparação com o exercício de 2008. O decréscimo das 

transferências do  IPI  exportação foi  resultado da  redução  do  IPI  sobre  alguns 
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produtos como automóveis, eletrodomésticos de linha branca e materiais de 

construção civil, medida adotada pelo Governo Federal para estimular o mercado 

interno, com o objetivo de amenizar os efeitos da crise financeira mundial no país. 

 
 

Conforme o Relatório da CAEO/2009, fls. 1932, no que se refere ao ingresso 

da cota–parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), de 

uma previsão de R$ 147 milhões, foram transferidos pela União R$ 107 milhões, dos 

quais R$ 27 milhões pertencem aos municípios. Assim, houve um decréscimo 

nominal de 39,26% nas transferências da CIDE em relação ao montante efetivado 

em 2008. 

 
 

Destacaram-se as transferências de recursos do Sistema Único de Saúde 

(SUS), com arrecadação de R$ 1,152 bilhão e variação positiva de 22,91%, na 

comparação com 2008. 

 
 

Segundo o quadro Receita Orçamentária/2009, ainda na categoria de receitas 

correntes, encontram-se as receitas agropecuárias, de serviços, a receita industrial e 

outras receitas correntes, que representaram 0,01%, 1,26%, 0,23% e 3,54%, 

respectivamente, do total arrecadado na categoria econômica. 

 
 
 
 

5.1.1.2    Receitas de Capital 
 
 
 

Em conformidade com o Relatório da CAEO/2009, fls. 1932 e 1933, a 

arrecadação das receitas de capital sofreu um decréscimo de 24,61% do previsto 

atualizado para o exercício e teve, em relação ao valor efetivado em 2008, 

crescimento real e nominal significativos de 55,18% e 52,46%, devido, 

principalmente, ao aumento na realização de operações de crédito. 

 
 

Dentre as receitas de capital, as operações de crédito foram as que mais se 

destacaram, com uma arrecadação de R$ 1,306 milhões, participando com 60,72% 

do  total  das  receitas  de  capital,  apresentando  crescimento  real  de  333,80%, 
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487,48% e 130,62% em relação aos anos de 2006 a 2008,   respectivamente, de 

acordo com o Relatório da CAEO/2009, às fls. 1933. 

 
 

Com subsídio no Relatório da CAEO/2009, fls. 1933, verificou-se que, do 

montante arrecadado com as operações de crédito internas, no valor de R$ 218 

milhões, 81,74% decorreram do contrato firmado entre o Banco do Brasil e o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o Programa 

Emergencial de Financiamento (PEF). 

 
 

Por sua vez, as operações de crédito externas totalizaram R$ 1,088 bilhão, 

sendo 98,58% referentes ao empréstimo contraído junto ao Banco Internacional para 

a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), destinado ao programa de parceria para 

o desenvolvimento em Minas Gerais. 

 
 

Ainda na categoria das receitas de capital, encontram-se as alienações de 

bens, amortizações de empréstimos, outras receitas de capital e transferências de 

capital, que corresponderam a 0,07%, 1,15%, 0,01% e 0,93%, respectivamente, do 

total  arrecadado, em  valores  nominais,  conforme quadro  Receita 

Orçamentária/2009. 

 
 

5.1.2  Execução da Despesa Fiscal 
 
 
 

De acordo com o Relatório da CAEO/2009, fls. 1934, constata-se que a 

despesa fiscal para o exercício de 2009 foi fixada inicialmente em R$ 

38.978.230.513,00, a ser custeada com recursos ordinários (R$ 18.524.414.023,00), 

com recursos vinculados (R$ 18.490.112.056,00) e com recursos diretamente 

arrecadados (R$ 1.963.704.434,00). Considerando os créditos iniciais 

intraorçamentários,  de   R$  1.881.214.144,00,  a   despesa  fixada  totalizou  R$ 

40.859.444.657,00. 
 

 
 

Tendo em vista terem sido aprovados créditos adicionais no valor de R$ 
 

3.152.493.850,90, incluindo os intraorçamentários, a despesa total autorizada 

importou em R$ 44.011.938.507,90. Como foram realizadas despesas no montante 
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de R$ 40.263.460.915,06, houve uma economia orçamentária de R$ 

 

3.748.477.592,84. 
 

 
 

A despesa orçamentária fiscal, de R$ 40,263 bilhões, constituiu-se de 

despesas correntes (R$ 32,812 bilhões), de despesas de capital (R$ 5,934 bilhões) 

e de despesas intraorçamentárias (R$ 1,518 bilhões). Relativamente ao exercício 

anterior,  observa-se  um  crescimento  nominal  de  2,45%  no  total  dos  gastos 

realizados em 2008, conforme dados do Relatório da CAEO/2009, fls. 1936. 

 
 

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

em dados coletados às fls. 1936 do Relatório da CAEO/2009, elaboramos o quadro 

abaixo (Despesa Orçamentária/2009), o qual evidencia a natureza da despesa 

orçamentária por  categoria econômica, consolidando os  valores  correntes e  de 

capital, conforme se demonstra: 
 

 
 

Especificação Crédito Autorizado 

(a) 

R$. 

Despesa Realizada 

(b) 

R$. 

Análise 

Vertical 

(b%) 

Análise 

Horizontal 

(b/a) 

Despesas Correntes 34.707.476.679,09 32.811.642.260,44 81,49 94,54 

Pessoal e Encargos Sociais 16.764.106.844,00 16.058.964.064,45 39,88 95,79 

Juros e Encargos da Dívida Pública 2.203.764.100,31 2.197.015.899,82 5,46 99,69 

Outras Despesas Correntes 15.739.605.734,78 14.555.662.296,17 36,15 92,48 

Despesas de Capital 7.746.984.981,57 5.934.224.793,79 14,74 76,60 

Investimentos 4.929.972.003,23 3.585.387.829,16 8,90 72,73 

Inversões Financeiras 1.715.699.869,16 1.250.816.398,27 3,11 72,90 

Amortização da Dívida 1.101.313.109,18 1.098.020.566,36 2,73 99,70 

Reserva de Contingência 10.288.634,67 0,00 0 0 

Despesas Intraorçamentárias 1.547.188.212,57 1.517.593.860,83 3,77 98,09 

TOTAL 44.011.938.507,90 40.263.460.915,06 100,00 91,48 

Quadro: Despesa Orçamentária/2009, de nossa lavra 
Fonte: Dados extraídos do Relatório da CAEO/2009 (fls. 1936) 

 
 

Cumpre ressaltar que, conforme observado no Relatório da CAEO/2009, 

às fls. 1935 e 1936, no encerramento do exercício, as despesas empenhadas, não 

liquidadas e inscritas em restos a pagar não processados, por constituírem 

obrigações preexistentes são também consideradas executadas, conforme art. 35 da 

Lei 4.320/64 e orientação da STN, por meio do Manual Técnico de Demonstrativos 

Fiscais - Relatório Resumido da Execução Orçamentária, aprovado pela Portaria 



Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2009 54 

 

 

 
577/08. Assim, embora tenham sido liquidadas despesas no valor de R$ 

 

38.734.291.284,22, o total realizado pelo Estado, em 2009, foi o empenhado de R$ 
 

40.263.460.915,06, por terem sido inscritos os Restos a Pagar não Processados, no 

valor de R$ 1.529.169.630,84. 

 
 

5.1.2.1 Despesas Correntes 
 
 
 

As despesas correntes, em relação ao exercício de 2008, observaram um 

crescimento real de 0,37%, conforme Relatório da CAEO/2009, às fls. 1936. 

 
 

Comparando-se os créditos autorizados com os realizados, constata-se um 

gasto de 91,48% 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 R$ 16,059 bilhões e R$ 14,556 bilhões, isto é, 

39,88% e 36,15%, respectivamente, conforme quadro Despesa Orçamentária/2009. 
 

 
 

Segundo o Relatório da CAEO/2009, às fls. 1936 e 1937, cerca de 66,96% 

das despesas com pessoal e encargos sociais foram financiadas com recursos 

ordinários e 72,93% das outras despesas correntes foram financiadas com recursos 

vinculados. 

 
 

Às fls. 1938 e 1939 do Relatório da CAEO/2009, constata-se que os gastos 

realizados com serviços de terceiros atingiram R$ 3,682 bilhões, ou seja, 25,30% do 

grupo outras despesas correntes (compreendendo os elementos outras despesas de 

pessoal  decorrentes de  serviços  de  consultoria,  outros  serviços  de  terceiros  – 

pessoa física, outros serviços de terceiros – pessoa jurídica e locação de mão-de- 

obra). 

 
 

Ressalta-se que houve um aumento de 9,90% nas despesas com serviços de 

terceiros em comparação com o exercício de 2008, conforme Anexo VIII do referido 

relatório, às fls. 2351, havendo todos os poderes e o Ministério Público contribuído 

para a elevação das aludidas despesas, sendo as maiores variações no Poder 
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Judiciário, com  23,26%, seguido do  Poder Executivo e  Ministério Público, com 

 

9,36% e 7,88%, respectivamente. 
 

 
 

Os juros e encargos da dívida pública, no montante de R$ 2,197 bilhões, 

representaram 5,46% das despesas realizadas e foram financiados, na ordem de 

99,86%, por recursos ordinários, apresentando redução nominal de 13,64% e real de 
 

15,15%, em relação ao exercício de 2008, conforme Relatório da CAEO/2009, às fls. 
 

1936 e 1937. 
 

 
 

5.1.2.2 Despesas de Capital 
 
 
 

As despesas de capital, em relação ao exercício de 2008, observaram um 

aumento de 4,15%, em valores nominais. Comparando-se os créditos autorizados 

com as despesas realizadas a título de despesas de capital, verifica-se uma 

realização de 76,60% do autorizado. Dentre os gastos de capital, os investimentos 

foram os que atingiram o montante mais significativo, R$ 3,585 bilhões, isto é, 8,90% 

do somatório total das despesas realizadas, conforme quadro Despesa 

Orçamentária/2009. 

 
 

Baseado no Relatório da CAEO/2009, às fls. 1942 e 1943, constata-se que os 

investimentos se concentraram nas obras e  instalações (58,16%) e  em 

equipamentos e material permanente (10,07%). Ainda na categoria das despesas de 

capital, encontram-se as inversões financeiras e a amortização da dívida, que 

corresponderam a 3,11% e 2,73%, respectivamente, do total realizado, em valores 

nominais. 

 
 

Cumpre ressaltar que, conforme o Relatório da CAEO/2009, às fls. 1945, por 

meio dos Ofícios CAEO/007-075-092, datados de 21/10/09, 16/12/09 e 17/3/10, 

respectivamente, foram solicitadas à ALEMG informações conclusivas acerca do 

relatório encaminhado pelo Poder Executivo para o cumprimento do preceituado no 

art. 45, parágrafo único, da LRF, a fim de verificar se a lei orçamentária e as de 

créditos adicionais incluíram novos projetos após adequadamente atendidos aqueles 

em andamento e contemplados os recursos destinados à conservação do patrimônio 



Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2009 56 

 

 

 
público, nos termos dispostos na LDO. Todavia, não houve nenhuma manifestação 

até a data da conclusão do referido relatório. 

 
 

Ademais, no tocante ao indicador economia com atividades-meio constante 

do caderno de indicadores, editado pelo Estado para resultados, a CAEO, às fls. 

1947, ressalvou que a despesa que deveria ser considerada efetivamente pelo 

Estado deveria ser a “liquidada” e não a “empenhada”, pois, apesar de o empenho 

ser uma das fases mais importantes por que passa a despesa pública - obedecendo 

a um processo que vai até o pagamento, ele não cria obrigação, o que somente vem 

a ocorrer após a liquidação da despesa, permitindo à administração reconhecer a 

dívida como líquida e certa. Acrescentou-se que não se deve olvidar que os 

empenhos não reconhecidos poderão ser cancelados. 

 
 

Entretanto, insta ressaltar que o empenho é a fase que cria a obrigação 

pendente ou não de implemento de condição, nos termos do art. 58 da Lei 4.320/64. 

Todas as fases são importantes e obrigatórias. O art. 35 da referida norma legal 

considera a despesa empenhada, inscrita em restos a pagar, como realizada, 

independentemente da liquidação no encerramento do exercício, razão pela qual, 

até que haja alteração legislativa, não há base legal formal para o entendimento 

esposado pela CAEO. 

 
 

5.1.2.3   Execução da Despesa por Unidade Orçamentária 
 
 
 

O Relatório da CAEO/2009, às fls. 1948, aponta que 71,92% das despesas 

fiscais realizadas concentraram-se nas seguintes unidades orçamentárias: Encargos 

Gerais do Estado - EGE/SEF - Encargos Diversos, Secretaria de Estado de 

Educação - SEE, Fundo Financeiro de Previdência – FUNFIP, Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais - PMMG, Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG, 

Fundo Estadual de Saúde - FES e Departamento de Estradas de Rodagem do 

Estado de Minas Gerais - DERMG. 
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5.1.2.4   Execução da Despesa por Funções de Governo 
 
 
 
 
 

Da  análise  da  Tabela  80  do  Relatório  da  CAEO/2009,  às  fls.  1948, 

depreende-se que as funções de governo com o maior volume de gastos foram as 

funções sociais (R$ 13,822 bilhões), os encargos especiais (R$ 10,334 bilhões) e as 

funções típicas do Estado (R$ 10,097 bilhões). 

 
 

Comparando-se os gastos realizados em 2009 com os efetuados em 2008, 

verificou-se que as funções sociais, as funções típicas do Estado e os encargos 

especiais apresentaram um  acréscimo de 1,95%, 10,47% e  um decréscimo de 

2,17%, respectivamente. Em relação à despesa total realizada no exercício anterior, 

constatou-se o incremento de 2,45% na despesa total. 

 
 

Da mesma forma, extrai-se do Anexo VII do Relatório da CAEO/2009, às fls. 
 

2349, que evidencia as despesas por função, os seguintes apontamentos: 
 

 
 

a) Nas funções sociais, os gastos mais significativos foram os com a educação (R$ 
 

4,746 bilhões), previdência social (R$ 4,705 bilhões) e a saúde (R$ 3,978 bilhões); 
 

 
 

b) Nos encargos especiais, o maior volume de recursos concentrou-se em encargos 

gerais do Estado (EGE/SEF) - encargos diversos, registrando os seguintes 

dispêndios: serviço da dívida interna (R$ 3,163 bilhões), transferências (R$ 6,791 

bilhões), outros encargos especiais (R$ 208 milhões), serviço da dívida externa (R$ 

82 milhões) e Advocacia-Geral do Estado (R$ 89 milhões); 
 

 
 

c)  Nas  funções  típicas  do  Estado,  o  maior  volume  de  recursos  destinou-se  à 

segurança pública (R$ 5,620 bilhões). 

 
 

Com base no Relatório da CAEO/2009, às fls. 1950, cumpre ressaltar que a 

função habitação que, no exercício de 2008, registrou o 
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maior percentual de variação positiva, da ordem de 504,37%, apresentou, no ano 

de 2009, o segundo maior percentual de variação negativa, da ordem de 80,09%, 

demonstrando uma redução bastante significativa dessa função. 

 
 

Ademais, apontou-se que, em contraposição ao exercício de 2008, a função 

energia realizou despesas no montante de R$ 10 milhões, demonstrando baixo 

índice de participação no total da despesa. A função saneamento, assim como em 

2008, obteve um índice reduzido de participação, o que retrata o direcionamento da 

política pública dessas áreas para as empresas controladas pelo Estado, no caso a 

CEMIG e a COPASA, que não fazem parte do orçamento fiscal. 

 
5.1.2.5   Parcerias do Estado com Organizações de Sociedade Civil 

de Interesse Público – OSCIPs 

 
 

De  acordo  com  Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello2,  as  Organizações de 
 

Sociedade  Civil  de  Interesse  Público  –  OSCIPs,  figuras  introduzidas  pela  Lei 
 

9.790/99, representam: 
 

 
 

[...] pessoas jurídicas de Direito Privado requerentes, para fins de habilitá- 

las a firmar termos de parceria com o Poder Público, com o qual se 

credenciam  a  receber  recursos  ou  bens  públicos  empenhados  neste 

vínculo cooperativo entre ambos, desde que tais pessoas: 

a)   não tenham fins lucrativos, 
 

b)     sejam   prepostas   a   determinadas   atividades   socialmente   úteis 

(arroladas no art. 3°,  quais, exempli gratia, assistência social, combate à 

pobreza, promoção gratuita da saúde, da cultura, da cidadania, dos direitos 

humanos etc.); 

c)     não estejam inclusas no rol das impedidas (listadas no art. 2°, como, 

por exemplo, sociedades comerciais, organizações sociais, instituições 

religiosas, cooperativas, sindicatos e entidades criadas pelo Governo); e 

d)     consagrem em seus estatutos uma série de normas (preestabelecidas 
 

no art. 4°) sobre estrutura, funcionamento e prestação de contas. 
 

 
 
 
 

2 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 25 ed. Malheiros: São Paulo. p. 
241. 
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Inicialmente, cumpre salientar que por ocasião da emissão de Parecer Prévio 

sobre as Contas de Governo/2008, em sessão plenária ocorrida em 25/6/09, 

determinou-se que os termos de parceria, em continuidade às inspeções realizadas 

em 2007, passassem a integrar o planejamento anual de inspeções ordinárias do 

Tribunal de Contas de Minas Gerais, inspeções cujo planejamento e execução, de 

acordo com o disposto na Resolução TCEMG 12/09, foram atribuídos às 

Coordenadorias de Fiscalização Estadual, da Diretoria de Controle Externo do 

Estado. 

 
 

Não obstante, tendo em vista o acompanhamento da execução orçamentária 

das despesas no Estado, a CAEO, de acordo com o Relatório, às fls. 1951, verificou 

a existência de quatorze entidades com vínculo com a administração estadual, em 

razão de parcerias firmadas no exercício de 2009 ou em anos anteriores, tendo sido 

a elas repassado, mediante termos de parceria ou instrumentos congêneres, o 

montante de R$ 95,415 milhões. 

 
 

A respeito das mencionadas despesas, o Relatório da CAEO/2009, às fls. 
 

1952, reiterou o apontamento realizado no relatório técnico de 2007, em relação à 

contratação da Associação de Desenvolvimento de Radiodifusão de Minas Gerais – 

ADTV mediante dispensa de licitação, com base no art. 24, VIII, da Lei 8.666/93, 

tendo tal OSCIP sido contratada como se fosse órgão estatal. 

 
 

Além disso, a CAEO sugeriu a determinação de inspeção na Secretaria de 

Estado da Saúde - SES e no Departamento de Trânsito de Minas Gerais – 

DETRAN/MG,  a  fim  de  verificar  a  legalidade  dos  procedimentos  licitatórios 

realizados que resultaram na contratação da ADTV. 

 
 

5.1.3  Considerações Finais 
 
 
 

De acordo com o Relatório da CAEO/2009, às fls. 1952, em que pese ter o 

Conselheiro Relator solicitado à Assembleia Legislativa, por meio dos Ofícios 

CAEO/007-075-092, datados de 21/10/09, 16/12/09 e 17/3/10, respectivamente, com 

o fito de obter informações quanto ao cumprimento do disposto no art. 45, parágrafo 
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único,  da  LRF,  não  houve  nenhuma  manifestação por  parte  da  referida  Casa 

 

Legislativa. 
 
 

5.2  Funções de Governo em Destaque 
 
 
 

De acordo com o Relatório da CAEO/2009, às fls. 1952, optou-se por 

acompanhar as funções de governo que se destacaram no contexto da execução 

orçamentária do Estado, quais sejam, as funções segurança pública, gestão 

ambiental e transporte e habitação, ficando a análise das funções saúde e educação 

em tópico apartado, tendo em vista seu vínculo com o cumprimento de índices 

constitucionais. 

 
 

No que tange às despesas realizadas na função segurança pública e nas 

demais funções do Estado, conforme destacado na Tabela 82, às fls. 1954, tem-se 

que, do total das despesas realizadas pelo Estado, no montante de R$ 40,263 

bilhões, a função segurança pública foi responsável pela realização de despesas no 

valor de R$ 5,620 bilhões, o que representa o segundo maior percentual, 13,96%, 

menor apenas do que a função encargos especiais (25,67%). Em seguida, vieram as 

funções educação (11,79%), previdência social (11,69%) e saúde (9,88%). 

 
 

5.2.1 Segurança Pública 
 
 
 

A Constituição Federal de 1988 preceitua em seu art. 144 que a segurança 

pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Em 

observância ao princípio da simetria, tal preceito é reproduzido no art. 136 da Carta 

Mineira. 

 
 

Conforme bem salientado pelo Ministro Substituto Lincoln Magalhães da 

Rocha, relator do Acórdão 724/2005 – TCU – Plenário, a segurança pública, a saúde 

e a educação são áreas estratégicas e que, historicamente, recebem atenção 

especial dos gestores governamentais, da mídia e da sociedade em geral. A 

preocupação estatal reflete-se, principalmente, na  elaboração de  políticas e  de 
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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. 

 
 
 
 

5.2.1.1  Despesas Realizadas pelo Estado, por Funções 
 
 
 
 
 

Em Minas Gerais, conforme o Relatório da CAEO/2009, às fls.1953, os gastos 

com a função segurança pública representaram 19,30% da receita corrente líquida, 

no valor de R$ 29,118 bilhões. Em valores monetários, tais despesas somaram R$ 

5,620 bilhões, 0,69% acima do inicialmente fixado e corresponderam a 13,96% da 

despesa fiscal realizada (R$ 40,263 bilhões). 

 
 

Do montante gasto com segurança pública, R$ 5,425 bilhões (96,54%) 

referem-se a despesas correntes e R$ 194,416 milhões (3,46%) a despesas de 

capital. 

 
 

Na Tabela 83, às fls.1955, quanto às despesas correntes, no total de R$ 
 

5,425 bilhões, verifica-se que os maiores dispêndios ocorreram com vencimentos e 

vantagens fixas, no valor de R$ 2,447 bilhões (43,54%), dos quais R$ 1,852 bilhão 

(32,95%) são referentes ao pessoal militar e R$ 595,322 milhões (10,59%) ao 

pessoal civil. 

 
 

Os gastos com aposentadorias e reformas, no valor de R$ 1,160 bilhão, 

representaram 20,65% do total das despesas com segurança pública, seguidos 

pelas obrigações patronais, 12,99%; outros serviços de terceiros – pessoa jurídica, 

7,69%; outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização, 3,93%; 
 

indenizações e restituições, 2,77% e material de consumo, 1,76%. 
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A CAEO verificou a ocorrência de um aumento da ordem de 760,69% nos 

gastos com indenizações e restituições (R$ 155,441 milhões) em comparação com o 

exercício de 2008 (R$ 18,060 milhões), em virtude da mudança nos registros de 

despesas realizadas com prêmios por produtividade que, até 2008, eram feitas no 

grupo 1, pessoal e encargos sociais – outras despesas variáveis pessoal civil e 

militar, e, a partir de 2009, passaram a ser registradas no grupo 3, outras despesas 

correntes - indenizações e restituições. 

 
 

Em relação às despesas realizadas com auxílio-fardamento, constatou-se 

um aumento de 18,64%, se comparado o exercício de 2008, R$ 41,455 milhões, 

com o de 2009, R$ 49,182 milhões. 

 
 

No tocante às despesas realizadas com investimentos, na Tabela 85, às 

fls.1958, observa-se um decréscimo nominal se comparado o exercício de 2009 com 

o de 2005 (21,28%).  No exercício de 2009 houve uma redução dos investimentos 

de 52,47% em relação a 2008, com destaque para obras e instalações (57,92%) e 

equipamentos e material permanente (49,86%). Já nos investimentos a título de 

auxílios, houve um acréscimo de 37,24%, passando de R$ 3,854 milhões para R$ 

5,289 milhões. 
 

 
 

Na Tabela 86, às fls. 1959, foram discriminadas as fontes dos recursos que 

acobertaram a realização de tais despesas, compreendidas, basicamente, por 

recursos ordinários (tesouro), equivalentes a 85,17%; taxa de segurança pública 

com 11,19% e recursos decorrentes de contribuição à aposentadoria com 1,10%. 

 
 

De acordo com a Tabela 87, às fls. 1960, a Polícia Militar de Minas Gerais - 

PMMG foi a unidade orçamentária que executou o maior percentual de despesas em 

relação aos créditos autorizados (97,83%), seguida da Polícia Civil de Minas Gerais 

- PCMG (97,16%) e do Gabinete Militar do Governador – GMG (96,44%). Destacou- 

se o baixo percentual de despesas realizadas pelo Fundo Penitenciário Estadual – 

FPE (0,01%) em relação ao total de despesas executadas com segurança pública. 
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O FPE foi criado pela Lei 11.402, de 14/1/94, visando possibilitar a obtenção e 

a administração de recursos financeiros destinados ao sistema penitenciário do 

Estado e a construção, manutenção, reforma e ampliação de unidades direcionadas 

ao cumprimento de medida socioeducativa de internação, apresentando como 

beneficiários: Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS, Defensoria Pública, 

Tribunal de Justiça, Procuradoria-Geral de Justiça, órgãos e entidades públicos e 

entidades não governamentais legalmente constituídas no Estado, sem fins 

lucrativos, comprovadamente de utilidade pública, voltadas para a assistência aos 

encarcerados. 

 
 

Cumpre destacar, ainda, em conformidade com o Relatório da CAEO/2009, 

às fls. 1961, ter sido verificado grande oscilação no financiamento das despesas 

com segurança pública proveniente de recursos de multas pecuniárias e juros de 

mora fixados em sentenças judiciais, haja vista as execuções de 2005 a 2009, nos 

valores de R$ 297 mil, R$ 518 mil, R$ 299 mil, R$ 849 mil e R$ 500 mil, 

respectivamente. 

 
 

5.2.1.2 Função Segurança Pública segundo as Subfunções 
 
 
 

Da análise da Tabela 88, às fls. 1961, destaca-se a subfunção administração 

geral, cujas despesas equivaleram a 57,95% do total de gastos com segurança 

pública, tendo tais despesas se concentrado, em sua maioria, na PMMG (65,32%) e 

na  PCMG  (20,16%).  Ressalte-se  que,  nessas  duas  unidades  de  polícia,  na 

subfunção administração geral, as despesas que absorveram maior volume de 

recursos para execução referem-se a pessoal e encargos sociais, com participações 

de 94,71% (R$ 2,015 bilhões) na PMMG e 82,49% (R$ 541,525 milhões) na PCMG. 

 
 

5.2.1.3 Programas de Trabalho 
 
 
 

Conforme o Relatório da CAEO/2009, às fls. 1962 e 1963, em termos de 

execução orçamentária, os principais programas voltados para a área de segurança 

pública,  agrupados  em  estruturadores, associados  e  especiais,  foram:  apoio  à 
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administração pública (57,25%); obrigações especiais (24,86%); coordenação e 

manutenção do sistema prisional (6,69%); gestão integrada de ações e informações 

de defesa social (2,52%); polícia ostensiva (2,30%); expansão, modernização e 

humanização do sistema prisional (1,39%); administração de trânsito (1,14%); 

promoção de defesa civil (0,85%); atendimento às medidas socioeducativas (0,60%); 

prevenção social da criminalidade (0,52%) e recolhimento e guarda de detentos do 

Estado (0,51%). O somatório desses programas representou 98,63% da execução 

orçamentária. 

 
 

De acordo com a análise horizontal, verificou-se que, à exceção do programa 

de apoio à ampliação e à melhoria dos sistemas prisional e socioeducativo (48,31%) 

e do programa avaliação e qualidade da atuação dos órgãos de defesa social 

(51,81%), os demais atingiram percentual entre 61,53% e 99,97% de execução de 

despesas se comparado aos valores dos créditos autorizados. 

 
 

Passa-se à análise dos programas destacados pela CAEO a partir das fls. 
 

1963 de seu relatório. 
 
 
 

5.2.1.3.1  Programa 178 – Coordenação e Manutenção do Sistema 
 

Prisional 
 
 
 

Tendo como executor a Secretaria de Estado da Defesa Social – SEDS, 

verificou-se que os créditos autorizados e as despesas realizadas com as ações 

inseridas no programa em epígrafe estão sintetizadas na Tabela 90, às fls. 1964. Da 

análise dos dados ali inseridos, conforme destacado no Relatório da CAEO/2009, 

observa-se que, do montante de R$ 381,895 milhões relativo às despesas correntes 

realizadas  nos  projetos  que  compõem esse  programa, o  valor  de  R$  375,691 

milhões (98,38%) foi executado na função segurança pública, ao passo que o 

montante de R$ 6,204 milhões (1,62%) foi executado na função saúde. O valor de 

R$ 190,534 milhões refere-se a gastos com outras despesas de pessoal decorrentes 

de contratos de terceirização. 



Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2009 65 

 

 

 
No  comparativo  dos  gastos  referentes  aos  exercícios  de  2005  a  2009, 

verifica-se que as despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização, 

nos programas executados na função segurança pública, passaram de R$ 77,605 

milhões para R$ 220,791 milhões, o que representa um crescimento nominal de 

184,51% no período. 
 

 
 

5.2.1.3.2  Programa 21 – Gestão Integrada de Ações e Informações 

de Defesa Social 

 
 

Insta salientar, de início, que são órgãos executores do respectivo programa a 

Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, a Secretaria de Estado de Transportes e 

Obras Públicas – SETOP, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG, 

a Secretaria de Estado de Defesa Social – SEDS e a Polícia Civil de Minas Gerais - 

PCMG. 

 
 

As despesas realizadas com o programa epigrafado estão demonstradas na 

Tabela 91, às fls. 1966, cujos créditos iniciais totalizaram R$ 250,417 milhões, os 

autorizados, após a suplementação e anulação de créditos, atingiram o montante de 

R$ 169,647 milhões e as despesas realizadas somaram R$ 141,630 milhões. 

 
 

De acordo com o Relatório da CAEO/2009, às fls. 1967 e 1968, com base nas 

informações encaminhadas a esse Tribunal pela SEDS, Ofício Gab. n. 114/2010, de 

20/1/10, dentre os principais resultados alcançados pelo programa gestão integrada 

de ações e informações de defesa social, destacam-se: consolidação e expansão da 

metodologia Integração da gestão da segurança pública - IGESP para o interior, 

alcançando 307 municípios acompanhados em todo o Estado; realização de 

seminários de disseminação da política de integração e da metodologia IGESP em 

16 RISPs; delimitação e compatibilização territorial das AISPs, das RISPs de Juiz de 

Fora, Uberaba, Lavras, Divinópolis, Governador Valadares, Uberlândia, Patos de 

Minas, Montes Claros, Curvelo, Teófilo Otoni e Unaí; criação da 17ª RISP, em Pouso 

Alegre; inauguração de três novas sedes de AISPs na região metropolitana de Belo 

Horizonte; conclusão da fase III do projeto cinturão de segurança de Minas Gerais; 
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interiorização do disque denúncia unificado (DDU - 181); implantação do projeto 

“Olho Vivo” no Município de Viçosa e início de novas implantações em Governador 

Valadares e Belo Horizonte (na Cidade Administrativa). 

 
 

5.2.1.3.3  Programa 141 – Polícia Ostensiva 
 
 
 

Tendo como órgão executor a Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, os 

recursos alocados no orçamento do Estado, os créditos autorizados e as despesas 

realizadas estão perfilhados na Tabela 93, às fls. 1969. Os gastos realizados para a 

execução desse programa atingiram o montante de R$ 129,192 milhões, sendo R$ 

113,820 milhões para despesas correntes e R$ 15,373 milhões destinados à 

realização de despesas de capital. 

 
 

Na Tabela 94 relativa ao programa em epígrafe, às fls. 1970, revela-se que a 
 

PMMG teve um aumento de 4,87% em seu efetivo, em relação a 2008, passando de 
 

44.283 para 46.438 servidores efetivos. O aumento do número de servidores na 

PMMG vem ocorrendo desde 2005, acompanhando o crescimento da população 

atendida. 

 
 

As tabelas seguintes, quais sejam, 95, 96, 97, 98, e 99, às fls. 1971 a 1975, 

retratam as ocorrências policiais, crimes por região de Polícia Militar, prisões, crimes 

violentos e apreensões de armas, no período de 2005 a 2009. Dentre os indicadores 

de violência tratados nessas tabelas e gráficos, destacam-se: o aumento de 9,04% 

no cômputo geral das ocorrências no período de 2009/2008 e de 48,53%, entre 2005 

e 2009 (Tabela 95); o acréscimo de 59,28% em relação às prisões/apreensões no 

Estado em comparação com o exercício de 2008 (Tabela 97); a trajetória 

descendente do número de crimes violentos desde 2005, registrando-se o ápice 

nesse ano (101.555), caindo para 60.533 no exercício de 2009 (Tabela 98). 

 
 

5.2.1.3.4  Programa 20 – Expansão, Modernização e Humanização 

do Sistema Prisional 
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Registra-se, de início, que o programa em epígrafe tem como órgãos 

executores a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS e a Secretaria de 

Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP, sendo essa o órgão legalmente 

responsável  pela   construção  e   reforma  de  estabelecimentos  prisionais,  por 

intermédio do Departamento Estadual de Obras Públicas - DEOP. 

 
 

As despesas realizadas com o programa epigrafado estão demonstradas na 

Tabela 100, às fls. 1977, cujos créditos iniciais foram previstos em R$ 137,386 

milhões, os autorizados atingiram o montante de R$ 116,701 milhões e as despesas 

realizadas somaram R$ 80,009 milhões. 

 
 

Da  análise  dos  dados  ali  inseridos,  observa-se  que,  do  montante  das 

despesas realizadas nos projetos que compõem esse programa, o valor de R$ 

78,237 milhões foi executado na função segurança pública, a quantia de R$ 1,487 

milhão na função saúde, ao passo que o montante de R$ 285 mil foi executado na 

função educação. 

 
 

No bojo do programa em epígrafe, especificamente nos projetos incentivo à 

ampliação do sistema APAC, criação e implantação de um modelo de cogestão ou 

gestão indireta de unidades de custódia e transferência da gestão das carceragens 

da Polícia Civil e melhoria da infraestrutura física das unidades prisionais, foram 

incluídos repasses de recursos, por meio de convênios, para entidades privadas 

sem fins lucrativos a título de subvenções sociais, visando acobertar despesas de 

custeio das entidades, R$ 9,044 milhões, e auxílios, R$ 5,289 milhões, objetivando 

ajuda financeira para execuções de obras, totalizando R$ 14,333 milhões. Desse 

montante, R$ 12,471 milhões referem-se a transferências às Associações de 

Proteção e Assistência aos Condenados – APACs. 

 
 

O Relatório da CAEO/2009, às fls. 1980, ressalta a presença da COPASA 

entre as instituições sem fins lucrativos que receberam recursos do tesouro, na 

modalidade subvenções sociais, tendo percebido o montante de R$ 1,000 milhão, 

por meio do Convênio n. 048/07 celebrado com a SEDS. Tal convênio tem como 

objeto  o  desenvolvimento  de  ações  corretivas  e  preventivas,  consistentes  na 
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elaboração  de  projetos  e  execução  de  obras  e  serviços  para  a  adequação  e 

melhoria dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário das 

unidades prisionais e socioeducativas. Os recursos foram repassados pelo Estado à 

COPASA por meio da SEDS, programa expansão, modernização e humanização do 

sistema prisional, ora analisado, projeto 1185 - transferência da gestão das 

carceragens da Polícia Civil e melhoria da infraestrutura física das unidades 

prisionais, natureza de despesas 3350-43 - subvenções sociais. 

 
 

Entretanto, constatou-se a utilização imprópria dos recursos recebidos, visto 

que  as  subvenções  sociais  se  destinam  a  instituições  privadas  de  caráter 

assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa e, ainda, por se tratar de elaboração 

de projetos e execução de obras e serviços, caracterizam-se despesas de 

investimentos e não despesas correntes, como foram utilizadas (nota de empenho n. 

969, de 30/12/09, unidade executora 1450022 – Subsecretaria de Administração 
 

Penitenciária). 
 

 
 

Tal apontamento foi incluído pelo Conselheiro Relator no r. despacho de 

abertura de vista ao Governador do Estado. 

 
 

No que tange ao resultado das ações do programa expansão e modernização 

do sistema prisional, o Relatório da CAEO/2009, às fls. 1981 e 1982, destaca o 

acréscimo de 5.493 presos sob a custódia da SEDS em comparação com 2008, o 

aumento  do  percentual  de  adolescentes  freqüentadores  do  ensino  formal  que 

passou de 98% em 2008 para 99,1% em 2009, assim como a queda do número de 

rebeliões ocorridas, passando de sete em 2008 para duas em 2009. 

 
 

5.2.1.3.5    Programa 34 – Prevenção Social da Criminalidade 
 
 
 

Os órgãos executores do respectivo programa são a Secretaria de Estado de 

Defesa Social – SEDS, a Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG e a Polícia Militar de 

Minas Gerais – PMMG. 
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As despesas realizadas com o programa epigrafado estão demonstradas na 

Tabela 102, às fls. 1982, cujos créditos iniciais perfizeram R$ 34,209 milhões, os 

autorizados, ao final, atingiram o montante de R$ 36,242 milhões e as despesas 

realizadas somaram R$ 29,287 milhões, o que representa 81,81% dos créditos 

autorizados. A maior parte dos recursos foi alocada no orçamento da SEDS, R$ 

30,541 milhões. 
 

 
 

De acordo com o Relatório da CAEO/2009, às fls. 1983, levando-se em conta 

que o projeto “Fica Vivo” – controle de homicídios foi executado pela PCMG, PMMG 

e a SEDS, verificou-se que as despesas realizadas atingiram o montante de R$ 

11,573 milhões, o que representa 39,52% em relação ao total dos gastos no 

programa  prevenção  social  da  criminalidade.  Apontou-se,  ainda,  terem  sido 

efetuadas transferências de recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, 

OSCIPs, no valor de R$ 12,587 milhões, e de recursos a doze instituições privadas 

sem fins lucrativos, sob o título de subvenções sociais, no montante de R$ 620 mil. 

 
 

No tocante ao resultado das ações do programa prevenção social da 

criminalidade, o Relatório da CAEO/2009, às fls. 1983 a 1985, destacou os projetos 

voltados  para  ações  de  prevenção  primária,  realizadas  nas  áreas  de  maior 

incidência criminal, compostos pelo projeto “Fica Vivo” – controle de homicídios de 

Minas Gerais, voltado para jovens entre 12 e 24 anos em situação de risco social, e 

pelo projeto mediação de conflitos, cujas ações estão direcionadas às áreas de 

maior incidência criminal, com a realização de atendimento jurídico – sociais e 

extrajudiciais, orientações e mediações, em casos de conflitos. 

 
 

Conforme estudo da CAEO, às fls. 1983, para o primeiro projeto, foram 

previstos na LOA recursos de R$ 9,500 milhões, tendo como meta o atendimento a 

15.200 jovens. Ao final do ano, foram registrados 14.469 atendimentos e gastos R$ 
 

8,416 milhões com a execução do projeto “Fica Vivo”. 
 

 
 

O  projeto mediação de conflitos, conforme apontamento da CAEO, à fls. 
 

1984, realizou 19.888 atendimentos, sendo a meta inicial de 19.300 atendimentos. 
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Destacou-se, também, o trabalho realizado pela central de apoio às penas 

alternativas – CEAPA/SEDS, que atua na prevenção secundária, direcionada às 

pessoas que vivenciaram experiências de determinados crimes, vindo a cumprir 

penas ou medidas alternativas à prisão e caracterizada pelo controle social de 

indivíduos que cometeram delitos de menor potencial ofensivo. Em 2009, foram 

realizados 12.528 monitoramentos de penas, sendo a previsão de 10.000. 

 
 

O Relatório da CAEO/2009, às fls. 1984, ressaltou, ainda, os projetos 

relacionados à política de prevenção terciária, voltada para os indivíduos que 

cometeram delitos ou crimes, egressos do sistema prisional e pessoas envolvidas 

com outros níveis de violência, tendo sido realizados 1.595 atendimentos, sendo a 

meta de 1.350, e implantados, de 2003 a 2009, 39 núcleos de prevenção à 

criminalidade em todo o Estado, sendo 03 em 2009. 

 
 

5.2.1.3.6 Programa 4 – Atendimento às Medidas Socioeducativas 
 
 
 

Os órgãos executores do programa em tela são a Secretaria de Estado de 

Defesa Social – SEDS e a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – 

SETOP. 

 
 

As despesas realizadas com o programa epigrafado estão demonstradas na 

Tabela 104, às fls. 1986, cujos créditos iniciais totalizaram R$ 66,753 milhões, os 

autorizados atingiram o montante de R$ 50,811 milhões e as despesas realizadas 

somaram R$ 33,678 milhões. 

 
 

Do total das despesas realizadas no programa, foram despendidos R$ 208 mil 

na função educação e R$ 33,470 milhões na função segurança pública, sendo R$ 

31,987 milhões com  despesas correntes e  R$  1,483  milhão com  despesas de 

capital. 

 
 

O Relatório da CAEO/2009, às fls. 1987, apontou que as classificações 

orçamentárias utilizadas nas notas de empenhos, para os repasses de recursos ao 

Instituto Pauline e a Pólo de Evolução, foram registradas incorretamente no que se 
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refere à natureza de despesa, ou seja, 3340–41, transferências a municípios, porém 

a natureza apropriada seria 3350-43, transferências de recursos às entidades sem 

fins lucrativos – subvenções sociais. 

 
 

Ressaltou-se, também, que a função, o programa e o projeto indicados nas 

notas de empenhos n. 152 e 153, de 3/3/09, unidade executora 1450012, 

respectivamente, foram registrados corretamente, porém, a natureza de despesas, 

modalidade de aplicação utilizadas, não condiz com os repasses, uma vez que 

foram efetuados às entidades e não aos municípios. 

 
 

Acrescentou-se, ainda, que, embora a ação construção de unidades 

socioeducativas tenha sido contemplada com dotações orçamentárias iniciais de R$ 

21,950 milhões, ao final do exercício apenas R$ 318 mil foram executados. 
 

 
 

No tocante ao resultado das ações do programa atendimento às medidas 

socioeducativas, o Relatório da CAEO/2009, às fls. 1988 e 1989, enalteceu o 

aumento do número de vagas destinadas ao atendimento de adolescentes autores 

de ato infracional, que passou de 420 em 2003 para 1.085 em 2009. Ressaltou-se, 

ainda, os seguintes resultados obtidos na área de defesa social: vigência de 13 

convênios com municípios para fomento ao atendimento às medidas de prestação 

de serviço à comunidade e liberdade assistida (atendimento em meio aberto) com 

aproximadamente 1.400 vagas; início da obra do centro socioeducativo do Horto, em 

Belo  Horizonte, com  previsão de  inauguração em  julho de  2010, destinado ao 

público masculino em medida socioeducativa de internação, com capacidade para 

atender 54 adolescentes; e, elaboração do projeto executivo para a construção do 

centro socioeducativo de Santa Luzia. 

 

 
5.2.1.3.7  Programa 189 – Preservação da Ordem Pública, Exercício 

da Polícia Judiciária e Investigação Criminal 

 
 

A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP e a Polícia 
 

Civil de Minas Gerais – PCMG são os órgãos executores do programa em epígrafe. 
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As despesas realizadas com o programa estão demonstradas na Tabela 106, 

às fls. 1989, cujos créditos iniciais perfizeram R$ 36,142 milhões, ao final, os 

autorizados atingiram o montante de R$ 31,666 milhões e as despesas realizadas 

somaram R$ 25,647 milhões. 

 
 

Do total das despesas realizadas, R$ 22,815 milhões (88,96%) foram gastos 

com despesas correntes e R$ 2,833 milhões (11,04%) com despesas de capital. 

 
 

De acordo com o Relatório da CAEO/2009, às fls. 1989, as execuções 

concentraram-se nas ações da PCMG, especificamente no projeto gestão da 

informação, R$ 11,072 milhões (43,17%), e investigações e polícia judiciária,   R$ 

10,071 milhões (39,27%). 
 

 
 

A respeito dos resultados sociais obtidos pela PCMG, a CAEO, às fls. 1990, 

destacou: o atendimento a 733 servidores na área de psicologia e 354 de serviço 

social, além do auxílio aos que se encontravam em acompanhamento médico, em 

processos de aposentadoria e licença para tratamento de saúde; a participação do 

Hospital da Polícia Civil em campanhas de vacinação para prevenção de doenças e 

a promoção do programa de saúde do Policial Civil, bem como a realização de 

palestras sobre prevenção de doenças e cuidados com a saúde; o oferecimento de 

educação gratuita, pelo Colégio Ordem e Progresso, aos filhos dos policiais e 

servidores não policiais, tendo sido atendidos 592 alunos no nível fundamental e 

1.075 no médio; instauração de 138.527 inquéritos policiais, 192.980 termos 

circunstanciados de ocorrência e 1.338.969 ocorrências policiais; tramitação de 85 

convênios de trânsito formalizados, seis novos termos de doação de bens móveis 

concretizados  e  225  contratos  de  fornecimento  de  alimentação  aos  presos 

efetivados, no tocante à parceria estado-município. 

 
 

5.2.1.3.8  Programa 727 – Edificações Públicas 
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Insta salientar de início que são órgãos executores do respectivo programa a 

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP e a Secretaria de 

Estado de Defesa Social – SEDS. 

 
 

As despesas realizadas com o programa epigrafado estão demonstradas na 

Tabela 108, às fls. 1991, cujos créditos iniciais foram autorizados em R$ 26,494 

milhões,  tendo  havido  suplementações  orçamentárias  no  valor  de  R$  29,584 

milhões, o que fez com que os créditos autorizados perfizessem o montante de R$ 

53,284 milhões. A despesa realizada alcançou o montante de R$ 28,052 milhões. 
 

 
 

5.2.1.3.9  Programa  5  –  Avaliação  e  Qualidade  dos  Órgãos  de 
 

Defesa Social 
 
 
 

Os órgãos executores do programa em questão são a Secretaria de Estado 

de Defesa Social – SEDS e a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas 

– SETOP. 
 

 
 

As despesas realizadas com o programa estão demonstradas na Tabela 109, 

às fls. 1992, cujos créditos iniciais totalizaram R$ 28,732 milhões, o total autorizado 

atingiu o montante de R$ 27,343 milhões e as despesas realizadas somaram R$ 

14,167 milhões. 
 

 
 

Do total das despesas realizadas no programa, foram despendidos R$ 10,557 

milhões (74,52%) com despesas correntes e R$ 3,610 milhões (25,48%) com 

despesas de capital. 

 
 

No tocante ao resultado das ações do programa avaliação e qualidade dos 

órgãos de defesa social, o Relatório da CAEO/2009, às fls. 1993, destacou a 

realização do III Prêmio “Qualidade da Atuação do Sistema de Defesa Social”; a 

conclusão de estudos periódicos e de diversas pesquisas; a aquisição de 10 viaturas 

equipadas para as oito equipes de prevenção, qualidade e capacitação; a realização 

de   Seminário  Nacional  de   Corregedorias;  a   atuação  na   microfilmagem  de 
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aproximadamente 348 mil documentos das corregedorias do sistema, possibilitando 

melhoria do espaço físico, facilidade de acesso e segurança das informações; a 

realização de cursos e seminários nas áreas de direitos humanos, polícia 

comunitária, treinamento policial integrado, prevenção, investigação, perícias e 

controle de polícias; o financiamento, em parceria com o programa nacional de 

segurança com cidadania – PRONASCI, da Secretaria de Segurança Pública, de 

bolsas de estudos no curso de especialização em criminalidade e segurança pública, 

promovido pelo Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública - 

CRISP/UFMG, totalizando 4 mil servidores capacitados; a capacitação, em parceria 

com o Ministério da Justiça, por meio da rede de ensino à distância, de 30.138 

profissionais de defesa social e implantação de 11 telecentros para acesso aos 

cursos de capacitação à distância, em diferentes municípios; a estruturação e 

modernização dos centros de ensino da PMMG, PCMG e CBMMG e reforma das 

instalações da ACADEPOL. 

 
 

5.2.1.3.10  Programa 745 – Promoção de Defesa Civil 
 
 
 

Tendo como órgão executor o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – 

CBMMG, os recursos alocados no orçamento do Estado para esse programa, os 

créditos autorizados e as despesas realizadas estão perfilhados na Tabela 110, às 

fls. 1994. Os créditos iniciais perfizeram R$ 47,450 milhões, ao final, os créditos 

autorizados totalizaram o valor de R$ 57,427 milhões, tendo a despesa realizada 

alcançado o valor de R$ 47,710 milhões, ou seja, 83,08% dos créditos autorizados. 

 
 

Da despesa executada no programa, R$ 25,382 milhões (53,20%) referem-se 

a gastos com despesas correntes e R$ 22,329 milhões (46,80%) a despesas de 

capital. 

 
 

No tocante ao resultado das ações do programa promoção de defesa civil, o 

Relatório da CAEO/2009, às fls. 1994, menciona que, em atendimento à solicitação 

do Conselheiro Relator, inserta no Ofício n. CAEO/045/2009, de 29/12/09, a 

corporação enviou o Ofício n. 6.054/10/Adj03 – BM6, de 29/1/10 , no qual informou 

que, para dar cumprimento aos objetivos do programa, o CBMMG contou com um 
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efetivo de 5.108 servidores, número superior ao do exercício de 2008, que era de 

 

4.673 servidores. 
 

 
 

Conforme destacado no mencionado Relatório, às fls. 1995, verifica-se que as 

ocorrências atendidas pelo CBMMG apresentaram um comportamento crescente no 

período de 2005 a 2007. Já no exercício de 2008, houve uma retração da ordem de 

2,50% em relação a 2007 e um acréscimo de 2,87% no período de 2009/2008, uma 

vez que as ocorrências passaram de 281.685 para 289.767. 

 
 

Quanto ao resultado das ações do programa promoção de defesa civil, o 

Relatório da CAEO/2009, às fls. 1995 e 1996, enalteceu a inauguração de pelotão 

de bombeiro militar, em Conselheiro Lafaiete; a realização de 20.583 atendimentos 

médico-psicológicos e 11.526 odontológicos, mediante o programa de assistência ao 

bombeiro militar; o atendimento de 5.005 pessoas pelo programa de incentivo à 

natação; o curso ministrado a 982 pessoas, com duração de quatro meses, por meio 

do “Projeto Golfinho”; o atendimento, pelo 3º Batalhão de Bombeiros Militares, a 

2.250 alunos do ensino fundamental, por meio do projeto “Bombeiros nas Escolas”; 

o atendimento a 40 pessoas, por meio do “Projeto Cinoterapia”; a realização de 24 

apresentações pelo grupo de teatro “Pelotão 193”; e o atendimento a 1.357 mães 

pelo projeto “Bombeiro Amigo do Peito”. 

 
 

5.2.1.3.11  Programa 16 – Destinos Turísticos Estratégicos 
 
 
 

Os órgãos executores do programa em epígrafe são a Polícia Militar de Minas 

Gerais – PMMG, a Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG, a Secretaria de Estado de 

Transportes e Obras Públicas – SETOP e a Secretaria de Estado de Turismo - 

SETUR. 

 
 

As despesas realizadas com o programa em exame estão demonstradas na 

Tabela 112, às fls. 1996, cujos créditos iniciais totalizaram R$ 10,944 milhões, ao 

final, o total autorizado atingiu o montante de R$ 12,335 milhões e as despesas 

realizadas  somaram  R$  12,290  milhões.  O  programa  foi  executado  na  função 



Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2009 76 

 

 

 
comércio e serviços, por meio da SETOP e da SETUR (R$ 11,854 milhões) e 

segurança pública, através da PMMG e da PCMG (R$ 437 mil). 

 
 

5.2.1.3.12  Demais Programas Executados 
 
 
 

O relatório, às fls. 1997 a 2001, lista diversos programas pertencentes à 

função segurança pública, quais sejam, serviço especial de segurança (743), 

administração de trânsito (183), formação e capacitação de policiais civis (184), 

ações de defesa civil nos municípios mineiros (741), educação profissional de 

segurança pública (227), recolhimento e guarda de detentos do Estado (219), 

programa de apoio à ampliação e à melhoria dos sistemas prisional e socioeducativo 

(139), assistência ao militar (172), assistência ao bombeiro militar (724) e centro 

administrativo (6), tendo a CAEO feito alusão   às ações predominantes desses 

programas e destacado, tão somente, os valores orçados e executados. 

 
 

5.2.1.4 Recursos Federais Destinados às Ações de Segurança 
 

Pública 
 
 
 

O Relatório da CAEO/2009, às fls. 2001 a 2003, 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 – 

DEPEN/SENASP,  do  Ministério  da  Justiça,  gestora  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. 

114, às fls. 2001, na qual foram sintetizados os valores repassados desde 2005. 
 

 
 

Da análise dos valores ali inseridos, constata-se que o ritmo do repasse 

financeiro para o Estado sofreu uma diminuição progressiva de 2005 a 2007. 

Contudo, no exercício de 2008, houve um aumento de 441,80%, se comparado ao 
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ano de 2007, uma vez que a receita passou de R$ 3,225 milhões para R$ 17,473 

milhões. Em 2009, houve uma pequena variação positiva, em relação a 2008, da 

ordem de 2,50%. 

 
 

5.2.1.5   Evolução das despesas com Segurança Pública 
 
 
 

Segundo  o  Relatório  da  CAEO/2009,  às  fls.  2004,  as  despesas  com 

segurança pública no ano de 2009, em relação ao período de 2005 a 2008, 

registraram um incremento tanto na fixação, quanto em sua realização. Em 2009, os 

valores constantes relativos aos créditos iniciais, bem como os referentes às 

despesas realizadas, apresentaram retração, sendo que tal fato justifica-se, uma vez 

que a média anual do deflator IGP – DI foi menor que 1, portanto, negativa. 

 
 

De acordo com a Tabela 119, às fls. 2004, as despesas fixadas e realizadas 

na função segurança pública superaram as das funções saúde e educação no 

período de 2005/2009. Em 2009 houve retrações nessas três funções tanto em 

relação aos créditos iniciais, quanto em relação às despesas realizadas, em 

decorrência do índice de correção utilizado (média anual do deflator IDP – DI 

negativa). 

 
5.2.1.6   Considerações Finais 

 
 
 

O  repasse de  recursos pelo Estado à  COPASA, a  título  de  subvenções 

sociais, 3350-43, despesas de custeio, no valor de R$ 1,000 milhão, por meio do 

Convênio n. 048/07 celebrado com a SEDS, tendo como objeto a elaboração de 

projetos e execução de obras e serviços para adequação de melhoria dos sistemas 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário das unidades prisionais e 

socioeducativas, não encontra respaldo legal, conforme tratado no tópico 5.2.1.3.4. 

Isso porque as subvenções sociais são transferências destinadas a cobrir despesas 

de custeio das instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, 

sem finalidade lucrativa e, ainda, a utilização de despesas correntes, sendo que a 

elaboração de projetos e execução de obras e serviços constituem investimentos, 

despesas de capital, nos termos do art. 12, §3º, I, da Lei 4.320/64. 
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5.2.2 Gestão Ambiental 
 

A CR/88 atribuiu competência comum à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios para proteger o meio ambiente, combater a poluição em 

quaisquer de suas formas e preservar as florestas, a fauna e a flora, conforme 

estabelece o art. 23, incisos VI e VII. Em Minas Gerais, a CE/89 dispõe, nos arts. 10 

e 11, a respeito da competência do Estado para legislar concorrentemente com a 

União sobre proteção ao meio ambiente e combate à poluição. Vale destacar que o 

Brasil e Minas Gerais ocupam um lugar de destaque nos debates envolvendo o 

desenvolvimento sustentável. As constituições asseguram ao cidadão o direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e 

futuras gerações, conforme estabelece o art. 225 da CR/88 e o art. 214 da CE/89. 

 
 

O  art.  170,  VI,  da  CR/88,  determina,  dentre  os  princípios  da  ordem 

econômica, a proteção ao meio ambiente, visando à concretização de um 

desenvolvimento sustentável, tanto no âmbito econômico, como no social e 

ambiental. A  política  nacional de  meio  ambiente estabelecida por  meio  da  Lei 

Federal 6.938, de 31/8/81, que constituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA), tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental  propícia  à  vida,  visando  assegurar,  no  país,  condições  ao 

desenvolvimento socioeconômico, os interesses da segurança nacional e a proteção 

da dignidade da vida humana. 

 
 

De acordo com o Relatório da CAEO/2009, às fls. 2010, para a função gestão 

ambiental, no exercício de 2009, o crédito inicial foi de R$ 317,210 milhões. O total 

autorizado atingiu R$ 347,164 milhões. A despesa realizada ao final do exercício 

perfez R$ 282,256 milhões, o que representa 81,30% da autorizada e 88,98% da 

inicial. Em comparação ao exercício de 2008 (R$ 332,716 milhões), houve um 

decréscimo de 15,16%. Contudo, no que tange aos exercícios de 2007 (R$ 240,203 

milhões) e 2006 (R$ 189,257 milhões), a despesa realizada apresentou acréscimos 

de 17,50% (2007) e 49,14% (2006), respectivamente. 

 
 

Conforme  o  Relatório  da  CAEO/2009,  às  fls.  2006,  na  verificação  da 

execução orçamentária e financeira do exercício de 2009, no tocante à função 
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gestão ambiental, utilizaram-se os instrumentos de planejamento e os sistemas de 

controle pertinentes à matéria. A análise foi realizada à luz do plano mineiro de 

desenvolvimento integrado  –  PMDI,  plano  plurianual  de  ação  governamental – 

PPAG, lei orçamentária anual – LOA, com base nos dados disponibilizados no 

sistema de informações gerenciais e de planejamento – SIGPLAN e no sistema 

integrado de administração financeira – SIAFI. 

 
 

A   respeito  da  aferição  da  evolução  dos  mecanismos  de  controle  e 

conservação do meio ambiente, o Relatório da CAEO/2009, às fls. 2007, destacou a 

necessidade de serem observados os parâmetros constantes do caderno de 

indicadores. Entretanto, cumpre ressaltar o apontamento da CAEO no sentido de 

que o lançamento do referido caderno de indicadores com os dados de 2009 está 

previsto para junho de 2010, ou seja, após a elaboração do relatório. Faz-se 

necessário, pois, a mudança da data da referida publicação, a fim de que seja feita a 

análise do exercício tempestivamente. 

 
 

De acordo com o Relatório da CAEO/2009, às fls. 2010, a despeito da 

pesquisa realizada no SIGPlan, não foi possível aferir os resultados apresentados no 

balanço social do Estado, anexo da prestação de contas do exercício de 2009, que, 

ao tratar de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, registrou: “50% da 

população urbana atendida com sistemas de disposição adequada de resíduos 

sólidos”; “cerca de 70 toneladas de resíduos foram encaminhadas para reciclagem 

com geração de renda estimada em R$ 1.500,00 mensais para as associações de 

catadores”, e por fim, “no âmbito do projeto estruturador conservação do cerrado e 

preservação da mata houve regularização de aproximadamente 102 mil hectares”. 

 
5.2.2.1  Considerações finais 

 
 
 

Quanto à função gestão ambiental, verificou-se que, no exercício de 2009, o 

Estado reduziu o montante na alocação de recursos nessa função, contudo, houve 

maior aderência das ações ao planejamento. 
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5.2.3 Transporte 
 
 
 

Conforme o Relatório da CAEO/2009, às fls. 2010, para a função transporte, 

no exercício de 2009, o crédito inicial correspondeu a R$ 1,778 bilhão, ao final, 

verificou-se que foram autorizados R$ 2,545 bilhões. A despesa realizada ao final do 

exercício perfez R$ 2,137 bilhão, o que representa 83,95% da autorizada e 120,20% 

da prevista inicialmente. Em comparação aos exercícios de 2008 (R$ 1,826 bilhão); 

2007 (R$ 1,370 bilhão) e 2006 (R$ 1,258 bilhão), a despesa realizada nessa função 

apresentou acréscimos de 17,03%, 55,98% e 69,87%, respectivamente. 

 
 

A despesa total realizada foi de R$ 2,137 bilhões, representando 5,31 % da 

despesa fiscal do exercício (R$ 40,263 bilhões), sendo que, no tocante à origem dos 

recursos utilizados, destacaram-se os recursos ordinários (R$ 1,055 bilhão), 49,37%; 

convênios, acordos e ajustes (R$ 88,375 milhões), 4,13%; operações de crédito 

contratuais (R$ 601,229 milhões), 28,13%; exploração de recursos minerais (R$ 

77,879  milhões),  3,64%;  recursos  da  CIDE  (R$  83,264  milhões),  3,90%;  e  os 

recursos diretamente arrecadados (R$ 179,747 milhões), 8,41%. 

 
 

Considerando os itens de despesa, os maiores gastos foram com a melhoria 

da acessibilidade de municípios de pequeno porte e a recuperação de rodovias. 

 
 

Em relação aos recursos da CIDE, o Relatório da CAEO/2009, às fls. 2011, 

ressaltou que a maior aplicação do Estado se destinou à recuperação de rodovias. 

 
 

Destacou-se, também, o emprego de percentual 2.086,36% superior ao 

mínimo legal exigido na aplicação de atividades de conservação da rede rodoviária 

estadual, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 10 da Lei 11.403/94. 
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Acrescentou-se, ainda, ter sido verificada a aplicação de recursos em 

programas de saúde e em investimentos em transporte e sistema viário, de acordo 

com o estabelecido no art. 158, § 1º, da Constituição Estadual. 

 
 

5.2.3.1 Programas em Transportes 
 
 
 

Conforme o Relatório da CAEO/2009, às fls. 2012, o plano mineiro de 

desenvolvimento integrado – PMDI descreve duas áreas de resultados denominadas 

“Rede de Cidades e Serviços” e “Logística de Integração e Desenvolvimento”, tendo 

definido como projetos estruturadores os programas PRO-ACESSO, RMBH e o 

PROMG-Pleno. 

 
 

Em relação à execução dos dezenove programas abrangidos pela função 

transporte, de acordo com a Tabela 123, às fls. 2013, destacaram-se os programas 

pro-acesso e o programa de recuperação e manutenção rodoviária do Estado de 

Minas Gerais – PROMG pleno que demonstraram a maior representatividade dentro 

da  área de  resultado “Rede de  Cidades e  Serviços” do  PMDI, com  54,97% e 

20,03%, respectivamente. 
 

 
 

No que tange às políticas públicas de transporte, a CAEO, às fls. 2014, 

ressaltou a ausência de construção de ciclovias, ponto a que se deve dar atenção, 

tendo em vista o aprimoramento da mobilidade urbana e a construção da 

sustentabilidade no trânsito. 

 
 

Ademais, destacou-se a necessidade de acompanhamento concomitante da 

execução dos programas, a fim de que haja maior eficácia das ações planejadas e 

acompanhamento das políticas públicas de transporte. 

 
 

5.2.4 Urbanismo 
 
 
 

De acordo com o Relatório da CAEO/2009, s fls. 2015, para a função 

urbanismo, no exercício de 2009, verificou-se um crédito inicial de R$ 86,39 milhões, 
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sendo  que  os  autorizados,  ao  final,  atingiram  R$  71,246  milhões.  A  despesa 

realizada ao final do exercício totalizou R$ 64,981 milhões, o que representa 91,21% 

da autorizada e 75,22% da prevista inicialmente. Em comparação aos exercícios de 

2008 (R$ 57,578 milhões) e 2007 (R$ 31,401 milhões), houve um acréscimo de 
 

12,85% e 106,93%, respectivamente, em relação à despesa realizada. Contudo, 

verifica-se um decréscimo de 48,03%, em relação ao exercício de 2006 (R$ 125,033 

milhões). 

 
 

Verificou-se, consoante apontado pela CAEO, uma oscilação na alocação de 

recursos no que tange à despesa realizada nessa função. 

 
 

Quanto aos programas compreendidos na função urbanismo, o Relatório da 

CAEO/2009, às fls. 2015, ressaltou, no tocante à execução, o baixo índice no 

programa governança metropolitana, que apresentou 45,53%, e o alto índice de 

aderência ao planejamento, representando 100%, 98,98%, 99,14% e 66,14% da 

execução dos programas. 

 
 

No tocante ao programa RMBH, cujo objetivo é promover a gestão integrada 

da região metropolitana de Belo Horizonte, tornando-a mais competitiva e elevando 

a qualidade de vida dos cidadãos metropolitanos, conforme a CAEO, às fls. 2016, foi 

previsto, para o exercício de 2009, crédito inicial de R$ 164,154 milhões e 

autorizados R$ 254,822 milhões. A despesa realizada perfez R$ 229,907 milhões, o 

que representa 90,22% da autorizada e 140,06% da prevista inicialmente. 

 
 

Constatou-se que, na maioria das ações, houve a aderência ao planejamento, 

constando seis com despesa realizada superior a 80%. Lado outro, três tiveram 

índice de realização inferior a 50% e quatro delas não contabilizaram despesas no 

exercício de 2009. A esse respeito, faz-se mister ressaltar que, para a concretização 

de cidades sustentáveis, se faz necessário um constante investimento e alocação de 

recursos de forma apropriada. 

 
 

5.2.5 Habitação 
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De acordo com o Relatório da CAEO/2009, às fls. 2017, para a função 

habitação, no exercício de 2009, constatou-se um crédito inicial de R$ 202,926 

milhões e final autorizado em R$ 145,912 milhões. A despesa realizada alcançou a 

soma de R$ 118,141 milhões, o que representa 80,97% da autorizada e 58,22% da 

prevista inicialmente. Em comparação ao exercício de 2008 (R$ 593,274 milhões), 

houve um decréscimo de 80,09%. No que tange a 2007 (R$ 98,164 milhões) e a 

2006 (R$ 103,743 milhões), a despesa realizada apresentou acréscimo de 20,35 % 
 

e 13,88%, respectivamente. 
 

 
 

Em relação aos cinco programas compreendidos na função habitação, quais 

sejam, LARES GERAES, governança metropolitana, obrigações especiais, apoio 

habitacional e programa de apoio habitacional aos militares, a CAEO, às fls. 2017, 

destacou o programa LARES GERAES, no qual foram realizados 82,32% do crédito 

autorizado. 

 
 
 

5.3  Aplicação das Subvenções Sociais e Renúncia de Receitas 
 
 
 

5.3.1 Introdução 
 
 
 

Ao tratar do controle externo, o art. 70 da Constituição da República de 1988 

preceitua que esse deve abarcar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. 

 
 

Ainda na seara constitucional, cabe notar que o § 6º do art. 150 da 

Constituição  Federal  dispõe  que  podem  ser  concedidos,  nas  esferas  federal, 

estadual e municipal, subsídios ou isenções, redução da base de cálculo, concessão 

de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou 

contribuições, desde que os benefícios sejam regulamentados em leis próprias. 
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Na mesma toada, o inciso II do art. 5º e os incisos I e II do art. 14, ambos da 

LRF, preveem que o planejamento orçamentário deve antecipar os impactos e/ou 

propor mecanismos de compensação de incentivos que ensejem a renúncia de 

receita tributária, o que na doutrina se convencionou denominar de mecanismo do 

“pay as you go”. 

 
 

Já o art. 26 da LRF disciplina a destinação de recursos públicos para o setor 

privado, inclusive por meio de subvenção, estabelecendo que tal transferência deve 

ser autorizada por lei específica, obedecer aos comandos contidos na LDO e estar 

prevista no orçamento ou em créditos adicionais. 

 
 
 
 

5.3.2 Subvenções Sociais e Auxílios 
 
 
 
 
 

A Lei 4.320/64, em seu art. 12, § 3º, I, conceitua as subvenções sociais como 

as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio de instituições públicas ou 

privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. Esse benefício 

é disciplinado nos arts. 16 e 17 do diploma normativo em comento. 

 
 

Já os auxílios são definidos no § 6º do art. 12 como transferência de capital 

para investimentos ou inversões financeiras a serem realizados por outras pessoas 

de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens 

ou serviços. Quanto à finalidade da pessoa beneficiada pelo auxílio, o art. 21 da Lei 

4.320/64  veda  o  repasse  de  auxílio  para  investimentos que  se  incorporem  ao 

patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos. 

 
 

Conforme Relatório da CAEO/2009, às fls. 2020, o total das despesas 

destinadas a  subvenções sociais  e  auxílios foi  de  R$  1,367  bilhão,  sendo  R$ 

423,576 milhões com subvenções e R$ 943,457 milhões com auxílios. 
 

 
 

Verifica-se da Tabela 127, às fls. 2019, que houve um crescimento do valor 

destinado às subvenções sociais com relação ao total da despesa aplicada nesses 
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benefícios, já que sua representatividade passou de 23,36%, em 2008, a 30,99%, 

em 2009. No sentido inverso, os gastos com auxílios diminuíram, passando de 

76,64%,  em  2008,  para  69,01%  do  total  aplicado,  em  2009,  demonstrando 

diminuição do uso de recursos sob esse título para atendimento às necessidades de 

investimento em lugar de custeio. 

 
 

O Relatório da CAEO/2009, às fls. 2020, ressalta que as unidades 

orçamentárias que receberam as quantias mais significativas de repasses de 

subvenções sociais e auxílios foram o Fundo Estadual da Saúde – FES (R$ 499,693 

milhões, 32,9%), a Secretaria de Estado da Educação – SEE (R$ 402,188 milhões, 

29,4%), a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP (R$ 
 

176,188 milhões, 12,89%) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
 

Gerais – FAPEMIG (R$ 142,196 milhões, 7,23%), conforme Tabela 128. 
 

 
 

A CAEO informa ainda, às fls. 2020, que as subvenções e auxílios foram 

financiados majoritariamente por recursos ordinários, responsáveis por 54,94% do 

total de recursos repassados. Isso significa um decréscimo de cerca de 17%, 

considerando que os recursos ordinários representavam 71,97% do total despendido 

em subvenções sociais e auxílios em 2008. 

 
 

De acordo com a Tabela 129, às fls. 2021, o Relatório da CAEO/2009 aponta, 

às fls. 2021, que a COPASA figura entre as entidades mais beneficiadas com os 

repasses  de  subvenções  sociais.  Tal  fato  merece  realce  na  medida  em  que 

demanda justificativa, porquanto se trata de empresa pública de capital aberto e o § 

3º art. 12 da Lei 4.320/64 determina que as subvenções sociais devem ser 

destinadas apenas a organizações sem fins lucrativos. Assim, cumpre pontuar que 

os esclarecimentos acerca do repasse desses recursos à COPASA foram tratados 

no item 5.2.1 deste parecer, relativo à Segurança Pública. 

 
 

O  Relatório  da  CAEO/2009  informa,  às  fls.  2022,  que  a  conta  contábil 

referente aos Responsáveis por Subvenções e Auxílios, n. 1.9.9.01.01.01.11.00, da 

qual constam os créditos repassados a título de auxílios e subvenções e ainda 

pendentes  de  baixa  contábil,  apresentou  um  saldo  de  R$  2,147  bilhões,  em 
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31/12/10, tendo havido um acréscimo de 26,16% em relação ao saldo registrado em 

dezembro de 2008. 

 
 

Dos dados constantes da Tabela 133, às fls. 2025, que confronta os valores 

repassados a título de subvenções e auxílios e o montante pendente de baixa 

contábil, a CAEO apurou uma redução do total não comprovado ou não baixado em 

relação ao exercício anterior. Em 2008, encontrava-se pendente de baixa contábil o 

montante de R$ 598,411 milhões, 41,60% do total repassado, enquanto, em 2009, o 

saldo foi de R$ 470,381, 34,41% do total. Disso, pode-se inferir, consoante informa o 

Relatório da CAEO, às fls. 2025, que os concedentes atuaram efetivamente para 

receber as prestações de contas dos convenentes ou para promover a restituição ao 

erário estadual dos recursos irregularmente aplicados. 

 
 

Por fim, importa destacar que segundo o Relatório da CAEO/2009, às fls. 
 

2025, a abertura de vista concedida ao Governador do Estado nos exercícios 

anteriores englobou a existência de saldo pendente de baixa contábil em relação à 

despesa realizada a título de subvenções e auxílios. Chamada a se manifestar, a 

SCCG/SEF   requereu,   em   2008,   explicação   dos   órgãos   e   entidades   que 

apresentaram saldos pendentes de baixa e apresentou a este Tribunal os 

esclarecimentos prestados por cada uma dessas unidades orçamentárias, 

evidenciando que muitas pendências resultavam da demora na apreciação de 

processos em tramitação nesta Corte. 

 
 

Considerando tais justificativas, a CAEO entendeu estar parcialmente 

esclarecido o apontamento em epígrafe, à época. Contudo, não obstante a 

constatação da diminuição do saldo pendente de baixa contábil em 2009, a CAEO 

enfatiza, às fls. 2025 e 2026, que a questão não foi totalmente superada, sugerindo 

a realização de um levantamento dos processos ainda não apreciados por este 

Tribunal, que versem sobre verba repassada a título de subvenções e auxílios, de 

modo a viabilizar um exame consistente desses valores. 
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5.3.3  Benefícios Fiscais, Financeiros e Creditícios 
 
 
 

O  §  6° do art.  165 da  Constituição da  República de  1988 estabelece a 

obrigação de o Poder Executivo apresentar demonstrativo regionalizado dos efeitos 

sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, 

subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, a integrar o 

projeto de lei orçamentária anual. 

 
 

Por seu turno, o inciso V do § 2º do art. 4° 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 que se entende por renúncia de receita está definida no § 
 

1° do art. 14 da LRF, compreendendo a anistia, remissão, subsídio, crédito 

presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou 

modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou 

contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 

 
 

Nos termos do caput do art. 14 da LRF, é indispensável que a concessão ou 

ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária esteja acompanhada de 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua 

vigência e nos dois exercícios seguintes, além de atender ao disposto na lei de 

diretrizes orçamentárias, bem como a, no mínimo, uma das condições postas nos 

incisos I e II do mencionado artigo. 

 
 

5.3.3.1  Estimativas na LDO 
 
 
 

Em cumprimento à determinação contida no caput do art. 14 da LRF, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2009, em seu Anexo I.7, trouxe o Demonstrativo da 

Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita para os exercícios de 2009, 

2010 e 2011. 
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As Tabelas 134 e 136, às fls. 2028 e 2029 do Relatório da CAEO/2009, 

revelam a estimativa de não arrecadação de ICMS no valor total de R$ 4,573 bilhões 

para 2009. Isso, somado à renúncia de receita em virtude da concessão de outros 

benefícios tributários, conforme demonstrado na Tabela 134, resulta na previsão de 

perda fiscal e renúncia tributária no valor de R$ 4,7 bilhões para o exercício de 2009. 

 
 

5.3.3.2 Estimativas na LOA 
 
 
 

Em obediência ao disposto no § 6° do art. 165 da Constituição da República 

de 1988 e ao inciso XI do art. 8° da LDO para 2009, 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 de alíquota, crédito presumido 

e demais benefícios de natureza tributária. 

 
 

De acordo com o Relatório da CAEO/2009, às fls. 2030 e 2031, com base nos 

dados coligidos nas Tabelas 137, 138 e 139, tem-se a previsão de perda fiscal e 

renúncia de receita no valor de R$ 4,603 bilhões para 2009. 

 
 

Salienta-se, outrossim, que, confrontando as Tabelas 134, 136, 137, 138  e 
 

139 do Relatório da CAEO/2009, apura-se que o montante de benefícios fiscais, 

financeiros e creditícios estimado na LOA é inferior ao total previsto na LDO. 

 
 

5.3.3.3 Benefícios Efetivamente Concedidos 
 
 
 

Inicialmente, importa esclarecer que os dados referentes aos benefícios 

fiscais, financeiros e creditícios efetivamente concedidos foram encaminhados pela 

SEF, por meio do OF.SEF.GAB.SEC.N. 201/2010, em face da solicitação do 

Conselheiro Relator, nos termos do OF./CAEO n. 043/2009, de 2/12/09, conforme 

informa o Relatório da CAEO/2009, às fls. 2033. 

 
 

De acordo com o Relatório CAEO/2009, às fls. 2033, os valores relativos a 

esses  benefícios  não  foram  contabilizados  no  SIAFI,  de  modo  que  o  Poder 
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Executivo mineiro não observou o disposto no Manual de Receita Nacional, Portaria 

Conjunta STN/SOF, n. 3, de 2008, que preceitua que na contabilidade pública deve 

ser “utilizada a metodologia da dedução de receita para evidenciar as renúncias. 

Dessa forma, deve haver um registro contábil na natureza de receita objeto da 

renúncia, em contrapartida com uma dedução de receita (conta redutora de receita)”. 

 
 

Do exame da Tabela 142, às fls. 2034, elaborada pela CAEO a partir das 

informações prestadas pela SEF, constata-se que a renúncia advinda de benefícios 

heterônomos (aqueles aprovados por decisão de caráter nacional, independente da 

vontade do ente tributante) atingiu o montante de R$ 2,658 bilhões, sendo a perda 

decorrente 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 Nacional. Há de se registrar, neste ponto, que os 

benefícios heterônomos efetivamente concedidos em 2009 superaram a previsão da 

LOA de R$ 1,999 bilhão, conforme Tabela 137, às fls. 2030 do Relatório da 

CAEO/2009. 

 
 

A Tabela 143, às fls. 2034 do Relatório da CAEO, revela a síntese, 

discriminada por tributos, das renúncias tributárias autônomas (de acordo com a 

vontade do ente tributante) efetivadas em 2009, em contraposição às estimadas na 

LOA. Dessa tabela, constata-se que houve a efetiva renúncia do montante de R$ 

2,479 bilhões, enquanto a LOA estimou o valor de R$ 2,604 bilhões. 
 

 
 

Ainda com base na análise da Tabela 143, verifica-se que o ICMS foi 

responsável por 96,33% do total da renúncia de receita efetivada. No que concerne 

aos tipos de renúncia de ICMS, tem-se que as isenções (53,31%), seguidas pelo 

crédito presumido (16,58%), pela redução de base de cálculo (12,43%) e pela 

redução de alíquota (6,68%), representam 89% da renúncia tributária efetivada. 

 
 

Quanto à remissão (perdão total ou parcial do crédito tributário, o qual pode 

ocorrer por meio de ato administrativo fundamentado, conforme prevê o art. 172 do 

Código Tributário Nacional), o Relatório da CAEO/2009 informa, às fls. 2034, que a 

renúncia efetivada no valor de R$ 8,428 milhões, constante da prestação de contas, 
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não foi prevista pela LOA para 2009, assim como ocorreu no exercício de 2008. Na 

espécie, apesar de as Leis Estaduais 12.730, de 30/12/97, e 15.956, de 29/12/05, e 

o Decreto Estadual 44.422, de 20/12/06, disciplinarem o instituto da remissão, esse 

benefício não foi previsto no planejamento orçamentário de 2009, nem na LDO, nem 

na  LOA.  Isso,  segundo  anotação  da  CAEO,  às  fls.  2035,  impossibilita  a  sua 

utilização  de  acordo  com  as  normas  que  regulamentam  essa  modalidade  de 

renúncia tributária. 

 
 

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, sem 

a devida previsão na LOA de 2009, e que será oportunamente analisada. 

 
 

Cumpre destacar que a Tabela 143, às fls. 2034 do Relatório da CAEO/2009, 

revela que a renúncia de ICMS estimada na LOA foi de R$ 844,138 milhões para 

“crédito presumido”, R$ 11,689 milhões para “anistia” e R$ 5,386 milhões para 

“redução de alíquota”. Considerando as informações prestadas pela SEF por meio 

do OF.SEF.GAB.SEC. n. 201/2010, a CAEO apurou uma substancial diferença entre 

os valores estimados na LOA e os valores efetivamente renunciados, que foram de 

R$ 410,887 milhões para “crédito presumido” (48,7% menor que o estimado), R$ 

123,295 milhões para “anistia” (1054,8% maior que o estimado) e R$ 165,581 

milhões para “redução de alíquota” (3074,3% maior que o estimado). 

 
 

Esse apontamento denota uma deficiência no planejamento orçamentário 

quanto à concessão desses benefícios e integra os 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  discrepância entre  os 

valores estimados na LOA e os valores apresentados na prestação de contas em 

relação à renúncia tributária do tipo “crédito presumido”, “anistia” e “redução de 

alíquota”, o que contraria o disposto no art. 14 da LRF. 

 
 

Prosseguindo com a análise da Tabela 143, a CAEO informa, às fls. 2035, 

que a Lei Estadual 12.733, de 30/12/97 – Lei de Incentivo à Cultura, utilizada como 
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fundamentação para a renúncia de ICMS, foi revogada pelo art. 20 da Lei Estadual 

 

17.615, de 4/7/08. 
 

 
 

No que toca ao exame da Tabela 144, às fls. 2036, cujos dados retratam o 

montante da renúncia de ICMS realizada por gênero, observa-se que a indústria da 

transformação foi beneficiada com 46,91% do total renunciado, enquanto a 

modalidade “isenção” representou 55,34% do total renunciado de ICMS em 2009. 

 
 

Já a Tabela 145, às fls. 2037 do Relatório da CAEO/2009, revela os valores 

referentes à renúncia tributária estimada e a realizada, por região. Conforme já 

demonstrado em outras tabelas do Relatório da CAEO/2009, para um montante 

estimado na LOA de R$ 2,604 bilhões, o total realizado de renúncia atingiu o valor 

de R$ 2,479 bilhões.   Dentre as dez regiões do Estado, a central foi a maior 

beneficiada, cujo montante renunciado alcançou o valor de R$ 1,312 bilhão, o que 

corresponde a 52,93% do total de renúncias realizadas. 

 
 

Outro dado trazido no Relatório da CAEO/2009, às fls. 2038, dá a dimensão 

do valor da renúncia realizada, considerando as despesas executadas pelo Estado 

em três das principais atividades por ele desenvolvidas, quais sejam, segurança 

pública, com gastos de R$ 5,158 bilhões, educação, com despesas de R$ 4,863 

bilhões, e saúde, que apresentou gastos da ordem de R$ 4,218 bilhões. 

 
 

5.3.4 Considerações Finais 
 
 
 

De  toda  a  análise  da  aplicação  das  subvenções  sociais  e  renúncia  de 

receitas, mister salientar que consta da abertura de vista concedida ao Governador 

do Estado determinação para manifestação acerca da ausência de previsão na 

LOA/2009 da “remissão” entre as modalidades de renúncia de receita tributária, 

apesar de se verificar na prestação de contas que a utilização desse instituto 

acarretou a efetiva renúncia de R$ 8,428 milhões em 2009. 
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Outro apontamento relevante e abarcado pela abertura de vista concedida ao 

Governador do Estado refere-se à inobservância do disposto no art. 14 da LRF, no 

que toca a algumas modalidades de renúncia de ICMS, tendo em vista a disparidade 

entre os valores estimados na LOA e os valores efetivamente renunciados, na 

proporção de 48,7% menor que o estimado quanto ao “crédito presumido”, 1054,8% 

maior que o estimado quanto à “anistia” e 3074,3% maior que o estimado quanto à 

“redução  de  alíquota”,  conforme  Tabela  143,  às  fls.  2034  do  Relatório  da 

CAEO/2009. 

 
 

Por fim, em relação à contabilização dos benefícios fiscais, financeiros e 

creditícios, a CAEO sugere que seja recomendada ao Poder Executivo estadual a 

observância do Manual de Receita Nacional, Portaria Conjunta STN/SOF, n. 3, de 

2008, que preceitua que “contabilmente, é utilizada a metodologia da dedução de 

receita para evidenciar as renúncias. Dessa forma, deve haver um registro contábil 

na natureza de receita objeto da renúncia, em contrapartida com uma dedução de 

receita (conta redutora de receita)”. Assim, o montante não arrecadado em 

decorrência de perda fiscal ou renúncia tributária deve ser contabilizado no SIAFI, de 

modo a assegurar a transparência da gestão pública. 
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6.  DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
 

6.1  Introdução 
 
 

As  demonstrações  contábeis  do  balanço  geral  de  2009  referem-se  à 

execução orçamentária, financeira e patrimonial da administração direta, autarquias, 

fundações, fundos estaduais e à execução orçamentária das empresas estatais 

dependentes. 

 

6.2  Balanço Orçamentário Consolidado do Estado de Minas Gerais 
 
 

De acordo com o Relatório da CAEO/2009 e Tabela 149, fls. 2048, verificou- 

se que a lei orçamentária anual - LOA - inicialmente previu uma receita de R$ 

40,859 bilhões e fixou uma despesa nesse mesmo valor. 
 
 
 
 

Houve uma alteração de 2,31% na previsão inicial da receita, correspondente 

a R$ 944,15 milhões, referente à atualização da receita, que passou para R$ 41,803 

bilhões, conforme evidenciado no balanço orçamentário, em cumprimento ao que 

determina o art. 52, II, “a”, da LRF. 

 
 
 
 
 

Foram abertos créditos adicionais no valor de R$ 3.152.493.850,90, excluídas 

as anulações, o que resultou em uma autorização total de despesas no montante de 

R$ 44,012 bilhões, representando um acréscimo de 7,72% ao valor inicialmente 

orçado e um déficit na previsão orçamentária. 

 
 
 
 
 

As receitas e despesas realizadas foram, respectivamente, da ordem de R$ 
 

40,562 bilhões e R$ 40,263 bilhões, evidenciando, consequentemente, um superávit 

na execução de R$ 299,237 milhões. 
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6.2.1 Resultado Orçamentário Fiscal 
 
 
 

 
Em 2009, o resultado orçamentário fiscal obtido pelo Estado de Minas Gerais 

foi positivo, no montante de R$ 299,237 milhões, representando um decréscimo de 

52,04% em relação ao superávit orçamentário de 2008, no valor de R$ 623.970, 

conforme Relatório da CAEO/2009, fls.2049. 

 
 
 
 
 

No balanço orçamentário resumido por administração, Tabela 151, fls. 2050, 

estão demonstradas as receitas, as despesas e as cotas financeiras recebidas e 

concedidas. O demonstrativo evidencia o resultado orçamentário por administração, 

sendo que, para a administração direta, demonstrou-se um superávit de R$ 6,429 

bilhões.  No  caso  das  autarquias/fundações, o  déficit  apurado  foi  de  R$  2,536 

bilhões, já os fundos estaduais apresentaram um resultado orçamentário deficitário 

em R$ 3,397 bilhões, enquanto esse resultado, para as empresas estatais 

dependentes, foi deficitário em R$ 196,465 milhões, no exercício. 

 
 

Diante dos déficits verificados, faz-se necessário implementar sistema de 

custos para toda a administração pública estadual, em cumprimento ao que dispõe o 

art. 50, § 3º, da Lei Complementar 101/2000. 

 
 

A Tabela 152, fls. 2051, 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 2009 deve-se, 

principalmente, ao superávit apurado na fonte de recursos diretamente arrecadados 

(R$ 449.266.344,18). As fontes deficitárias mais expressivas foram contribuições do 

servidor para o FUNFIP (R$ 106.332.898,32) e contribuição patronal para o FUNFIP 

(R$ 167.367.505,77). 

 
 

A Tabela 154 da CAEO, às fls. 2053, demonstra que a receita orçamentária 

total arrecadada em 2009 foi de R$ 40,563 bilhões, o que revela um aumento de 

1,6%, comparando-se com a receita arrecadada de 2008, já descontada a cota-parte 
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para o FUNDEB, no valor de R$ 4,106 bilhões. O demonstrativo também evidencia 

que a receita total arrecadada foi menor que a previsão atualizada em 2,97%, o que 

importa em insuficiência de arrecadação. 

 
 

A Tabela 156 da CAEO, às fls. 2054, evidencia que a despesa realizada da 

administração pública estadual no período totalizou R$ 40,263 bilhões, o que 

representa 91,48% dos créditos autorizados, demonstrando economia na realização 

de despesas no período e um aumento de 2,45%  em relação às despesas do 

exercício anterior, computando-se os restos a pagar não processados, em 

cumprimento ao art. 35 da Lei 4.320/64. 

 
 

 
Também se demonstra, conforme a Tabela 156, às fls. 2054, que houve um 

decréscimo de 13,64%, nas despesas com juros e encargos da divida pública, 

comparando-se os exercícios de 2008 e 2009, enquanto as despesas com 

amortização da dívida, em 2009, tiveram um acréscimo de 107,35%. 

 
 
 
 
 
 
 

6.2.2  Quocientes do Balanço Orçamentário 
 
 
 
 

No Relatório da CAEO/2009, fls. 2055 a 2056, foram utilizados os seguintes 

quocientes para análise do balanço orçamentário: (1) quociente de execução da 

receita orçamentária, que demonstra se a previsão do orçamento está ajustada com 

a efetiva arrecadação das receitas; (2) quociente de execução da despesa, que tem 

por objetivo evidenciar o montante executado em relação à despesa fixada; (3) 

quociente do resultado orçamentário, que indica o quanto da receita executada 

serve de cobertura para a despesa executada, tendo sido alcançados os seguintes 

resultados: 

 
 

 
Quocientes 2008 2009 Ideal 
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Quociente de Execução da Receita Orçamentária 

 

Quociente de Execução da Despesa 
 

Quociente do Resultado Orçamentário 

1,09 
 
0,91 

 
1,02 

0,97 
 
0,91 

 
1,00 

≥ 1 
 
≤ 1 

 
≥ 1 

 
Fonte: Dados extraídos do Relatório da CAEO/2009 (fls. 2055 a 2056). 

 

 
 

O quociente de execução da receita orçamentária demonstra que, para cada 
 

R$ 1,00 de expectativa de arrecadação, foram arrecadados R$ 0,03 a menos, em 
 

2009. 
 

 
 

O   quociente  de   execução  da   despesa  demonstra  que   as   despesas 

executadas foram inferiores às despesas fixadas, uma vez que, para cada R$ 1,00 

fixado, foram realizados R$ 0,91, no exercício em análise. 

 
 

O quociente do resultado orçamentário indica que houve R$ 1,00 de receita 

arrecadada para cada R$ 1,00 de despesa realizada, durante o exercício de 2009, 

apresentando equilíbrio. 

 
 

6.3  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 extraorçamentária, conjugados com os saldos, em espécie, provenientes 

do exercício anterior e os que são transferidos para o exercício seguinte. 

 
 

Consoante o Relatório da CAEO/2009, fls. 2057, não foram contemplados no 

balanço financeiro (tabela 160) as receitas e despesas orçamentárias referentes às 

empresas estatais dependentes. Segundo as notas explicativas do relatório contábil 

do balanço geral do Estado de Minas Gerais, elaborado pela Contadoria Geral, fls. 8, 

tais informações foram consideradas somente na análise da gestão orçamentária. 
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Em razão desse fato, a movimentação financeira do exercício, decorrente da 

execução orçamentária, divergiu dos valores apresentados no balanço orçamentário 

(tabela 149, fls. 2048) no qual os dados das empresas estatais dependentes foram 

contemplados. 

 
 

O balanço financeiro apresentou um resultado orçamentário superavitário de 

R$ 558,04 milhões, em razão das receitas orçamentárias arrecadadas no valor de 

R$ 39,029 bilhões e as despesas orçamentárias realizadas no valor de R$ 38,471 

bilhões,  enquanto  o  superávit  apresentado no  balanço  orçamentário foi  de  R$ 

299,237 milhões, conforme fls. 2048 do Relatório da CAEO/2009. 
 

 
 

A ausência de consolidação dos dados referentes às empresas estatais 

dependentes nos demonstrativos em análise contraria o art. 50, III, da Lei 

Complementar 101/2000, bem como a Portaria da STN 589/2001. 

 
 

Mais considerações acerca da consolidação das empresas estatais 

dependentes serão feitas no item 6.4 – balanço patrimonial. 

 
 

6.3.1 Receitas e Despesas Orçamentárias e Extraorçamentárias 
 
 
 

A Tabela 161 do Relatório da CAEO/2009, fls. 2057, trata do efeito financeiro 

da movimentação contábil de receitas e despesas e   seus reflexos no saldo das 

disponibilidades para o exercício seguinte. Os saldos das disponibilidades 

transferidas existentes ao final dos exercícios de 2008 e 2009 são demonstrados na 

Tabela 162, às fls. 2058. 

 

 

A Tabela 163 aborda a movimentação extraorçamentária, evidenciando os 

diversos recebimentos e pagamentos que ocorreram, independentemente da 

execução orçamentária, conforme fls. 2059 do Relatório da CAEO/2009. 

 
 

Observa-se, como demonstrado nessas tabelas, que o fluxo 

extraorçamentário (receitas de R$ 73,879 bilhões e despesas de R$ 74,763 bilhões) 
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superou o fluxo orçamentário (receitas de R$ 39,029 bilhões e despesas de R$ 

 

38,471 bilhões). 
 

 
 

Verificou-se, também, que o saldo das disponibilidades no exercício de 2009 

sofreu uma redução de 14,48% em relação ao exercício de 2008. Essa diminuição 

foi mais expressiva na conta recursos da conta única, que passou de R$ 3,456 

bilhões em 2008 para R$ 2,356 bilhões em 2009, conforme se constata na Tabela 

162, às fls. 2058. 
 

 
 

A movimentação extraorçamentária mais expressiva ocorreu na conta 

obrigações liquidadas a pagar, uma vez que as receitas totalizaram R$ 42,771 

bilhões e as despesas totalizaram R$ 42,605 bilhões, conforme demonstra a citada 

Tabela 163. 

 
 

6.3.2  Quocientes do Balanço Financeiro Fiscal 
 
 

Na análise do balanço financeiro, a equipe da CAEO, em seu relatório de fls. 
 

2060 e 2061, utilizou-se do (1) quociente do resultado da execução financeira, que 

representa a relação entra a soma dos recebimentos e a soma dos pagamentos 

ocorridos  no  exercício;  do  (2)  quociente  do  resultado  da  execução 

extraorçamentária, que indica o montante da receita extraorçamentária que foi 

recebida, em confronto com a despesa extraorçamentária paga; e do (3) quociente 

dos saldos financeiros, que demonstra as variações das disponibilidades, tendo sido 

alcançados os seguintes resultados: 
 
 
 
 

Quocientes 2008 2009 Ideal 

Quociente do Resultado da Execução Financeira 
 

Quociente do Resultado da Execução Extraorçamentária 
 

Quociente do Resultado do Saldos Financeiros 

1,01 
 

1,02 
 

1,17 

0,99 
 

0,99 
 

0,86 

≥ 1 
 

≥ 1 
 

≥ 1 

 
Fonte: Dados extraídos do Relatório da CAEO/2009 (fls. 2061 e 2062) 
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O quociente do resultado da execução financeira evidencia que, em 2009, os 

recebimentos foram menores que os pagamentos efetuados, uma vez que houve R$ 

1,00 de desembolso para cada R$ 0,99 na soma dos ingressos. 
 

 
 

O quociente do resultado da execução extraorçamentária demonstra, que 

para cada R$ 0,99 de receita extraorçamentária, foi pago R$ 1,00 de despesa 

extraorçamentária, em 2009. 

 
 

O quociente do saldo financeiro indica um decréscimo de 14,54% no saldo 

financeiro do Estado em 2009, comparado ao exercício anterior. 

 

 
 

6.4  Balanço Patrimonial 
 
 
 

O balanço patrimonial tem por objetivo demonstrar os resultados financeiros 

da execução orçamentária, os bens e valores patrimoniais e os direitos que 

constituem o ativo, assim como as dívidas e outras obrigações em favor de terceiros 

vinculados ao passivo, as contas de compensação e o saldo patrimonial, conforme 

determina o art. 105 da Lei 4.320/64. 

 
 

Às fls. 2062, a CAEO informa que, de acordo com a prestação de contas de 
 

2009, as empresas estatais dependentes não foram consolidadas no balanço 

patrimonial, conforme se observa no item 4 da nota técnica da SCCG do balanço 

geral do Estado/2009, fls. 8, sob a justificativa de que essas são regidas pelas Leis 

6.404/76 e 11.638/2007. 
 

Insta informar que as empresas estatais que tenham o capital integralmente 

pertencente ao poder público, desde a edição da Lei 4.320/64, estão no campo de 

atuação da Contabilidade Pública, nos termos dos art. arts. 107, 109 e 110 da 

referida lei, verbis: 

 

 
Art. 107. As entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência 

social ou investidas de delegação para  arrecadação de contribuições para 

fiscais da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal terão 
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seus  orçamentos aprovados  por  decreto  do  Poder  Executivo, salvo  se 

disposição legal expressa determinar que o sejam pelo Poder Legislativo. 

Parágrafo único. Compreendem-se nesta disposição as  empresas com 

autonomia   financeira   e    administrativa   cujo    capital   pertencer, 

integralmente, ao Poder Público. 

Art. 109.  Os orçamentos e balanços das entidades compreendidas no 

artigo 107 serão publicados como complemento dos orçamentos e 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal a 

que estejam vinculados. 

Art. 110. Os orçamentos e balanços das entidades já referidas, 

obedecerão aos padrões e normas instituídas por esta lei, ajustados às 

respectivas peculiaridades. (Grifos nossos). 

 
 

As empresas estatais dependentes - aquelas em relação as quais o poder 

público detenha o controle (mais de 50% do capital com direito a voto) e que 

recebam do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com 

pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles 

provenientes de aumento de participação acionária - , também foram inseridas no 

campo de atuação da contabilidade pública, nos termos art. 1º, §3º, inciso I, alínea 

“b”, da Lei Complementar 101/2000. 

 
 

A falta de consolidação das empresas estatais dependentes nos 

demonstrativos do Estado contraria o art. 50, inciso III, da Lei Federal 101/2000, 

bem como os arts. 4º e   5º, caput e inciso III, da Portaria da STN 589/2001, 

transcritos a seguir, verbis: 

 
Art. 4º Os orçamentos fiscal e da seguridade social de cada ente da 
Federação compreenderão a programação dos poderes, órgãos, autarquias 
e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, empresas estatais 
dependentes e demais entidades em que o ente, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito a voto e que dele recebam 
recursos nos termos desta portaria. 
Parágrafo único. A partir do exercício de 2003, as empresas estatais 
dependentes, de que trata esta portaria e para efeitos da consolidação 
nacional das contas públicas, deverão ser incluídas nos orçamentos 
fiscal e da seguridade social observando toda a legislação pertinente 
aplicável às demais entidades. 
Art. 5º Até o exercício de 2002, a consolidação contábil das empresas 
dependentes não constantes do orçamento fiscal e da seguridade social 
deverá ser efetuada com base nas seguintes informações e procedimentos: 
(...) 
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III - Os saldos das contas do ativo e passivo deverão ser consolidadas 
de acordo com a estrutura do balanço patrimonial para fins de 
subsidiar os relatórios relativos à dívida   pública e ao resultado 
nominal.(Grifos nossos). 

A obrigatoriedade de cumprimento dos preceitos da Lei 4.320/64, 

concomitantemente ao  cumprimento das normas de  escrituração comercial, por 

parte das empresas estatais dependentes, é entendimento também explicitado no 

Acórdão 2016/2006 exarado pelo Tribunal de Contas da União e na Nota Técnica 

2356/2006 da CCONT-STN. 
 

 
 

Em suma, as empresas estatais dependentes devem seguir as normas de 

escrituração comercial, mas também devem obedecer às normas de contabilidade 

pública para fins de consolidação das contas. 

 
 

Apesar da análise do balanço ter ficado prejudicada em face da não 

consolidação dos dados das empresas estatais dependentes, a partir dos dados 

constantes das fls. 2062 do Relatório da CAEO/2009, elaboramos o quadro a seguir, 

que evidencia uma comparação entre os grupos: 

 
 

Balanço Patrimonial Consolidado* R$ milhões 
 

ATIVO 2009 (A) 2008 (B) Variação (A-B) 

Ativo Circulante 6.718.795 7.183.301 (464.506) 

Ativo Realizável a Longo Prazo 13.742.736 33.166.768 (19.424.032) 

Ativo Permanente 9.620.646 8.021.951 1.598.695 

Soma Ativo Real (C ) 30.082.177 48.372.020 (18.289.843) 

Ativo Compensado 42.313.646 29.480.525 12.833.121 

TOTAL DO ATIVO 72.395.823 77.852.545 (5.456.722) 

PASSIVO 2009 (A) 2008 (B) Variação (A-B) 

Passivo Circulante 4.132.641 6.432.394 (2.299.753) 

Passivo Exigível a Longo Prazo 60.382.842 57.294.614 3.088.228 

Oper. Intragovernamentais 18.275 0 18.275 

Soma Passivo Real (D) 64.533.758 63.727.008 806.750 

Passivo Real a Descoberto (34.451.581) (15.354.988) (19.096.593) 

Passivo Compensado 42.313.646 29.480.525 12.833.121 

TOTAL DO PASSIVO 72.395.823 77.852.545 (5.456.722) 

Variação total (C-D)   (19.096.593) 
Quadro: Evolução Patrimonial 2008/2009 
Fonte: Dados extraídos do Relatório da CAEO/2009 (fls. 2062). 
(*) Não constam os dados das Empresas Estatais Dependentes. 
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Analisando o quadro evolução patrimonial 2008/2009 e a Tabela 168 do 

Relatório da CAEO/2009, fls. 2062, constata-se a existência de um passivo real a 

descoberto de R$ 34,452 bilhões em 2009 e de R$ 15,355 bilhões em 2008, o que 

evidencia um decréscimo patrimonial no exercício da ordem de R$ 19,097 bilhões. 

 
 

A situação patrimonial deficitária verificada em 2009, da ordem de R$ 34,452 

bilhões, deveu-se principalmente à variação do grupo realizável a longo prazo, que 

apresentou uma variação negativa de R$ 19,424 bilhões.   De acordo com o item 6 

da nota técnica elaborada pela Contadoria Geral, fls. 8, foi registrada provisão para 

dívida ativa (conta redutora) no valor de R$ 25.275 bilhões, seguindo os critérios 

estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. A análise dessa provisão é um 

dos objetos do item 6.4.2 (ativo realizável a longo prazo). 

 
 

A Tabela 170, fls. 2063 do Relatório da CAEO/2009, demonstra a evolução 

dos saldos patrimoniais nos últimos cinco anos, observando-se que, historicamente, 

Minas Gerais vem obtendo sucessivos saldos patrimoniais deficitários. 

 
 

6.4.1  Ativo Circulante 
 
 
 

O ativo circulante compreende as disponibilidades, bens e direitos realizáveis 

em curto prazo, dele fazendo parte os subgrupos disponível, créditos em circulação, 

bens e valores em circulação e investimentos em regime próprio de previdência. No 

exercício de 2009, totalizou R$ 6.718.795. Verifica-se uma variação negativa de 

6,47%, em comparação com o exercício de 2008, no valor de R$ 7.183.301, 

conforme Tabela 171, do Relatório da CAEO/2009, fls. 2064, com destaque para as 

disponibilidades, que tiveram uma redução de 14,48%. 

 
 

 
Mesmo tendo apresentado a maior redução do grupo ativo circulante de 2008 

para 2009, o  subgrupo “disponível” ainda foi  o  mais expressivo, representando 

62,46%, conforme informado, às fls. 2064 do Relatório da CAEO/2009. 
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Dentro do subgrupo “disponível”, Tabela 172 e Relatório CAEO/2009, às fls. 

 

2064 e 2065, verifica-se que a maior representatividade foi do grupo bancos conta 

movimento (79,35%), em que se destacam os recursos da conta única, R$ 2,356 

bilhões, contabilizados na unidade orçamentária 1910.026 - Tesouro do Estado, e 

saldo nas seguintes contas bancárias: Banco do Brasil, c/c 0161520000088888886 – 

R$ 1.038.031.841,56; Bradesco: c/c 0342150000000288004 – R$ 599.861.688,44 e 

Banco Itaú: c/c 033800000000600001 – R$ 718.425.439,32. 

 
 

Tendo  em  vista  o  que  dispõem  o  art.  164,  §3º,  da  Constituição  da 

República/88 e a Súmula TCMG 109, faz-se necessário esclarecer o depósito de 

disponibilidades nas instituições financeiras Banco Itaú e  Banco Bradesco, já que 

não consta essa informação no relatório da CAEO/2009 e Notas Técnicas da SCCG 

do Balanço Geral de 2009. 

 
 

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 CAEO/2009, Tabela 

177, fls. 2068, houve um aumento de 55,53% nessa conta, que passou de R$ 
 

30.298.449,86 em 2008 para R$ 47.122.704,31 em 2009. Constatou-se, ainda, a 

expressividade do registro da falta ou não da prestação de contas de convênios, 

representando R$ 20,403 milhões. 

 
 

Verificou-se, de acordo com o Relatório da CAEO/2009, fls. 2069, que 

permanecem,  desde  1982,  valores  inscritos  em  diversos  responsáveis, 

evidenciando-se que historicamente o Estado não vem conseguindo obter êxito nos 

ressarcimentos  aos  cofres  públicos,  conforme  já   mencionado  em   relatórios 

anteriores da CAEO. 

 
Ainda a respeito do subgrupo bens e valores em circulação, o Relatório da 

CAEO/2009 informa, às fls. 2069, que houve reclassificação dos créditos da dívida 

ativa, de acordo com a expectativa de sua realização, enquadrando-os como dívida 

ativa de curto prazo ou de dívida ativa de longo prazo, conforme estabelece o 
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manual de procedimentos da dívida ativa, aprovado pela Portaria Interministerial 

 

STN 564, de 27/10/04. 
 
 
 
 

Quanto aos investimentos realizados com recursos do regime próprio de 

previdência, que têm por objetivo a cobertura das obrigações previdenciárias, 

verifica-se um aumento de 40,45% em seu saldo, que passou para R$ 1.170.434 no 

exercício de 2009, em comparação com o exercício de 2008 (R$ 833.353), conforme 

demonstra o Relatório da CAEO/2009, fls. 2064 e 2070. 

 
 
 
 
 

6.4.2 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. 

 
 
 
 
 

O ativo realizável a longo prazo consolidado do Estado de Minas Gerais 

representou 45,69% (R$ 13,743 bilhões), do total do ativo real, no exercício de 2009. 

Observou-se, conforme Tabela 179, fls. 2071, uma variação negativa de 58,56% em 

comparação com o exercício de 2008 (R$ 33,167 bilhões). 

 
 

O valor mais expressivo desse grupo, em 2009, deixou de ser representado 

pela dívida ativa (R$ 1,957 bilhões),   passando a ser o grupo empréstimos e 

financiamentos (R$ 2,930 bilhões), conforme Tabelas 179 e 181 do Relatório da 

CAEO/2009, fls. 2071 a 2072. 

 
 

 
A redução mais significativa da situação patrimonial em 2009 teve como 

protagonista o grupo do ativo realizável a longo prazo, devido à constituição em 

2009 da conta redutora de provisão para perdas da dívida ativa tributária, no valor 
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de  R$  25,275  bilhões,  em  consonância  com  critérios  estabelecidos  pela  STN, 

evidenciados no documento do SIAFI - Nota de Lançamento Contábil nº 343. 

 
 

Insta informar, a respeito da provisão para a dívida ativa, que o Manual da 
 

Dívida Ativa da STN3 assim orienta: 
 

 
 

10.1.1 Provisão é definida em termos genéricos como uma reserva de 
valores, com finalidade específica ou não. Contabilmente, é um instrumento 
constituído para reconhecer, segundo o Princípio de Competência, os 
encargos ou riscos incidentes sobre o Patrimônio, com reflexos sobre o 
resultado. 
10.1.2 A provisão é instituída para prevenir possíveis perdas financeiras 
derivadas da falta de pagamento dos valores devidos à Fazenda Pública. 
Ressalte-se que a incerteza reside no ato da efetiva realização, ou 
recebimento futuro, e não no devedor ou mesmo no crédito, que são bem 
determinados pelas etapas anteriores à inscrição em Dívida Ativa. 
[...] 
10.3.2.1 A constituição de provisão sobre contas a receber encerra um 
caráter de incerteza, pela própria natureza futura de realização dos 
recebimentos. Especialmente no caso da Dívida Ativa, a diversidade da 
origem dos créditos a favor do Ente Público, somada aos variados graus de 
estruturação dos mecanismos de cobrança nas três esferas de governo, 
torna bastante complexa a tarefa de estimar uma provisão. 
10.3.2.2 Um dos pontos críticos é avaliar a capacidade de cobrança do 
organismo público. A forma mais tradicional de estimar um sucesso 
futuro de recebimento desses valores já com prazo de pagamento 
vencido é através da experiência acumulada em exercícios passados. 
É correto avaliar que os valores recebidos verificados na série histórica de 
cada Ente Público reflitam com bastante precisão o esforço na ação de 
cobrança conjugado com os meios de cobrança à disposição do gestor. 
(Grifos nossos). 

 
 

A expectativa de recebimentos da dívida ativa (tributária e não tributária) de 

longo prazo do Estado, com as provisões e ajustes, totalizou o valor de R$ 2,517 

bilhões. Desse total, R$ 560,830 milhões foram objeto de compensação financeira, 

apurando-se o saldo de R$ 1,956 bilhão. Comparando-se com o exercício de 2008 

(R$ 25,151 bilhões), a conta demonstrou uma redução de 1.285,84%, como 

mencionado anteriormente, em razão da conta redutora, provisão para perdas da 

dívida ativa tributária. 

 

Constatou-se, portanto, a fragilidade dos mecanismos de cobrança da dívida 

ativa, em razão do expressivo valor estimado de perdas futuras. 
 

 
 

3 
BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Dívida ativa : manual de procedimentos : aplicado à União e 

aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 1. ed. Brasília: STN/CCONT, 2004. 
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Conforme o relatório Auditoria Geral do Estado (AUGE) nº 1520.1247.10, às 

fls. 324, foi informado pela SEF/MG que o TCE solicitou esclarecimentos, 

individualmente, a diversos servidores da SEF e da AGE sobre o tópico divida ativa, 

e que esses estariam preparando as devidas respostas e, tão logo sejam 

encaminhadas ao TCE, será dada ciência à AUGE. 

 
 

Cumpre informar, em consulta ao SGAP em 19/05/2010, verificou - se a 

ocorrência, em 2009, de inspeção extraordinária (processo TC nº 811275) relativa a 

possíveis irregularidades quanto ao gerenciamento e à contabilização da dívida ativa 

do Estado. O referido processo encontra-se na 1ª Coordenadoria de Fiscalização 

Estadual (CFE) desta Corte para o reexame técnico. 

 
 

Ainda no que tange ao grupo ativo realizável a longo prazo, conforme tabela 
 

181,   às   fls.   2072,   do   Relatório   da   CAEO/2009,   a   conta   empréstimos   e 

financiamentos (concedidos) totalizou R$ 292,897 milhões, o que representa um 

decréscimo de 40,41%, ao se comparar  o saldo de 2008 (R$ 498,870 milhões) com 

o saldo de 2009 (R$ 291,572 milhões), principalmente em razão da reclassificação 

da conta fundo estadual de habitação (FEH) para a conta concessão de 

financiamentos habitacionais e baixa por ajuste e regularização do saldo. 

 

 

Por  derradeiro, a  conta  redutora  de  provisão  para  perdas  de  créditos a 

receber evidenciou um saldo de R$ 93,808 milhões, correspondente a perdas de R$ 

7,797 milhões por parte do IPLEMG e de R$ 86,310 milhões relativos a registros 

efetuados pela Unidade EGE/SEF. 

 
 

 
6.4.3  Ativo Permanente 

 
 
 
 

O grupo ativo permanente compreende os bens, créditos e valores cuja 

mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa, conforme dispõe o art. 

105, § 2º, da Lei Federal 4.320/64. 
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Os grupos investimentos e imobilizado, que compõem o ativo permanente, 

encontram-se demonstrados na Tabela 182 do Relatório da CAEO/2009, fls. 2074. O 

grupo  Investimentos representou 50,57% do  ativo  permanente, no  exercício de 

2009, e o imobilizado, 49,43%. O ativo permanente, no exercício de 2009, no valor 

de R$9,621 bilhões, observou um crescimento de 19,93% em comparação com o 

exercício de 2008, cujo saldo totalizava R$8,022 bilhões. 

 
 

A Tabela 184, do Relatório da CAEO/2009, às fls. 2075, demonstra que o 

capital integralizado nas participações societárias do Estado de Minas Gerais 

totalizou R$ 4.458.433.986,88. Verifica-se que os capitais mais relevantes na conta 

investimentos integralizados são relativos às participações no Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG (927,892 milhões), Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (R$ 1,357 bilhão), Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais - COPASA/MG (R$ 1,168 bilhão) e Companhia 

Energética de Minas Gerais- CEMIG (R$ 691,364 milhões). 

 
 

Acerca do saldo da conta participação societária a integralizar, na Tabela 185, 

fls. 2076, destaca-se a subscrição de ações em 2009 no valor de R$ 118,873 

milhões para a CODEMIG. 

 
 

O grupo do ativo imobilizado, conforme Tabela 186 da CAEO/2009, às fls. 
 

2078, demonstra um saldo de R$ 4.755.599.607,26, sendo que desse, encontra-se 

deduzido a depreciação de R$ 21.570.300,06. Fizemos a seguinte análise das 

depreciações da conta de bens patrimoniais (R$ 3.908 bilhões), conforme a tabela a 

seguir: 

 
Em Milhares de R$ 

 

 
Conta 

 

Adm. Direta 
Autarquias e 
Fundações 

Fundos 
Estaduais 

 

Total 

Bens Patrimoniais do Ativo Imobilizado 

Depreciação, Amortização, Exaustão 

2.174.248 

(345) 

1.473.013 

(21.226) 

260.570 3.907.831 

(21.570) 
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Verifica-se que o valor de depreciações acumulada dos bens patrimoniais na 

administração direta foi menor que 1%, pouco maior que 1% nas autarquias e 

fundações e inexistente nos fundos estaduais. 

 
 

O cômputo da depreciação para as entidades autárquicas ou paraestatais, 

inclusive de previdência social, é determinado pelo art. 108, §2º, da Lei 4.320/64. No 

caso  dos  demais  órgãos  e  entidades da  administração pública,  esses  também 

devem proceder à contabilização das depreciações dos bens do ativo imobilizado, 

em consonância com os princípios contábeis. 

 
 

O   registro   da   depreciação   dos   bens   do   ativo   imobilizado   é   uma 

recomendação do Manual de Procedimentos Contábeis Patrimoniais da STN e uma 

determinação do Conselho Federal de Contabilidade-CFC, que editou a Resolução 

nº 1.136/08, estabelecendo procedimentos para o registro contábil da depreciação, 

amortização e exaustão por parte do setor público, ao considerar a 

internacionalização das normas contábeis que vem levando diversos países ao 

processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade aplicada 

ao  setor  público,  bem  como  as  disposições  da  Portaria  184/08,  editada  pelo 

Ministério da Fazenda, acerca das diretrizes a serem observadas no setor público 

quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações 

contábeis. 

 
 

Os valores ínfimos de registros de depreciação em confronto com o relevante 

saldo das contas de bens do ativo imobilizado leva-nos a deduzir que os bens 

patrimoniais podem estar superavaliados, o que contraria o princípio contábil da 

prudência, refletindo em um saldo patrimonial maior do que o real. 

 
 

 
A conta bens imóveis do Estado apresentou um saldo de R$ 1,457 bilhão. O 

Relatório da CAEO, fls. 2079, demonstra que, comparativamente ao exercício de 

2008, houve um crescimento de 24%. 
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6.4.4 Sistema de Compensação 
 
 
 

De acordo com o que estabelece a Lei 4.320/64, em seu art. 105, § 5º, 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. 

 
 

Verifica-se, com base no Relatório da CAEO/2009, fls. 2080, que o ativo e 

passivo compensados apresentaram, no exercício de 2009, um aumento de 43,53%, 

passando de R$ 29,481 bilhões em 2008 para R$ 42,314 bilhões em 2009. Desse 

grupo, merece destaque a conta bens e direitos sob a responsabilidade de terceiros, 

que representou 81,78% do ativo compensado. 

 
 

A  partir  do  exercício  de  2009,  as  contas  de  compensação  passaram  a 

informar os registros das parcerias público-privadas, no total de R$ 2,627 bilhões, 

sendo que, desses, R$ 2,111 bilhões são relativos ao contrato do sistema prisional, 

R$ 410 milhões de contrato de penhor ofertado em garantia e R$ 106 milhões de 

apólice de seguro garantia. 

 
 

6.4.5 Passivo Circulante 
 
 
 

O passivo circulante compreende valores exigíveis em curto prazo, cujo 

pagamento independe de autorização orçamentária, englobando os restos a pagar, 

o serviço da dívida, os depósitos e os valores pendentes, com vencimento até o 

término do exercício seguinte. 

 
 

 
De acordo com a Tabela 190 do Relatório da CAEO/2009, fls. 2082, o passivo 

circulante apresentou uma redução de 35,75%, no exercício de 2009 (R$ 4,133 

bilhões), em comparação com o de 2008 (R$ 6,432 bilhões). 
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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.  A conta depósitos, fls. 2082, representa os 

recursos de terceiros que estão temporariamente em poder do Estado, aguardando 

as devoluções e pagamentos até o término do exercício seguinte, demonstrando 

uma redução de 51,19% em 2009, comparado ao exercício anterior, tendo sido 

verificado o saldo final de R$ 319 milhões. 

 
 

O detalhamento da conta depósito, conforme tabela 192 e Relatório da 

CAEO/2009, fls. 2082 e 2083, evidencia que a redução dos depósitos de diversas 

origens deve-se, principalmente, à  baixa total dos depósitos administrativos em 

2009. As consignações/retenções/descontos e pagamentos, por sua vez, sofreram 

uma redução de 13,11% em 2009, demonstrando um saldo final de R$ 173 milhões. 

 
 

Os depósitos de diversas origens, Tabela 192, fls. 2082, representam os 

recursos de terceiros recolhidos pelo Estado - sendo esse o responsável pela sua 

intermediação até a entrega a quem de direito - bem como as cauções ou as 

garantias, em dinheiro, recebidas de terceiros para execução de contratos de obras 

e de fornecimento. A conta depósitos de diversas origens apresentou um saldo 

consolidado de R$ 146 milhões em 2009, obtendo um decréscimo de 67,82% em 

relação ao exercício de 2008, no valor de R$ 455 milhões. Os valores baixados, que 

influenciaram essa redução, foram convertidos em receita orçamentária, seguindo 

orientações  do  Manual  Técnico  de  Contabilidade  Aplicada  ao  Setor  Público, 

aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 3/2008. 

 
 

As obrigações em circulação, subgrupo do passivo circulante, representam 
 

90,49%  (R$  3.740  bilhões)  do  total  do  mesmo.  Referem-se,  em  quase  sua 

totalidade, às obrigações liquidadas a pagar, restos a pagar processados e restos a 

pagar não processados. 

 
 

 
Verificou-se, conforme Relatório da CAEO/2009 e Tabela 193 e 194, fls. 2083, 

uma redução de 42,11% no exercício de 2009 (R$ 1.685 bilhão) em comparação 
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com o exercício de 2008, na conta obrigações liquidadas a pagar, no valor de R$ 

 

2.910 bilhões. 
 

 
 

O fator mais importante para essa redução foi a reclassificação de precatórios 

a pagar, inscritos como restos a pagar processados (obrigações de longo prazo) 

para o grupo passivo exigível a longo prazo (conta   222.99.06.00 – sentenças 

judiciais precatórios anteriores e posteriores à LRF), em cumprimento ao disposto na 

EC 62/09, que instituiu o regime especial de pagamento de precatórios pelos 

Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 
 

O grupo valores pendentes a curto prazo apresentou, em 31/12/09, um saldo 

de R$ 74,105 milhões, representando 1,79% do passivo circulante. Compõe esse 

grupo as contas recursos de convênios a executar, recursos a realizar agentes 

lotéricos e receitas de exercícios futuros, Tabela 195, fls. 2085. 

 
 

6.4.6  Passivo Exigível a Longo Prazo 
 
 
 

O passivo exigível a longo prazo compreende as obrigações exigíveis após o 

término do exercício seguinte. Houve um crescimento de 5,39% na dívida de longo 

prazo do Estado em 2009 (R$ 60,382 bilhões), em comparação com a do exercício 

de 2008 (R$ 57,295 bilhões), como demonstra o Relatório da CAEO/2009 na Tabela 

196, fls. 2086. 
 
 
 
 

As operações de crédito internas representam 90,36% do passivo exigível e 

totalizaram, em 2009, o valor de R$ 54,561 bilhões. A Tabela 197, fls. 2086, 

demonstra as contas componentes deste subgrupo, destacando-se a conta 

refinanciamento (Lei Federal 9.496/97), que apresentou, em 2009, um saldo de R$ 

17,935 bilhões; a conta saneamento bancos est.( Lei Federal nº 9.496/97), com 

saldo de R$ 8,789 bilhões e a conta resíduo do limite saneamento sist. finan. est. 

( Lei 9.496/97), cujo saldo, em 2009, foi de R$ 16,247 bilhões. 
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O subgrupo operações de crédito externas representou 3,05% do passivo 

exigível a longo prazo, em 2009, tendo sido aumentado em 48,53%, em comparação 

com o exercício anterior, uma vez que passou de R$ 1,242 bilhão em 2008 para R$ 

1,845 bilhão em 2009. A Tabela 198, fls. 2087, apresenta a composição desse 

subgrupo, destaca-se que a conta BIRD - Reconstrução, no valor de R$ 1,290 

bilhão, observou uma variação positiva de 180,10%, se comparado ao montante do 

saldo do exercício anterior de R$ 460 milhões. 

 
 

O subgrupo outras exigibilidades apresentou crescimento de 936,37%, que 

importou no saldo de R$ 2,626 bilhões em 2009, em razão dos registros nas contas 

sentenças judiciais – precatórios anteriores e posteriores a LRF(R$ 1,613 bilhão) e 

renegociações de obrigações previdenciárias (R$ 760,753 milhões). Contudo, de 

acordo com o relatório da CAEO/2009, às fls. 2087, não foi possível realizar a 

compensação financeira em 2009 para a consolidação do saldo de R$ 760,345 

milhões do passivo do tesouro estadual EGE/SEF contra a conta do ativo do IPSM, 

uma vez que houve a baixa indevida desse valor por parte do IPSM. 

 
 

As  provisões  matemáticas  previdenciárias  têm  por  finalidade  evidenciar 

valores apropriados pelo RPPS, de acordo com parecer atuarial, para fazer face à 

totalidade dos compromissos líquidos do plano previdenciário para com seus 

segurados. A provisão matemática previdenciária correspondeu a 2,23% do passivo 

exigível a longo prazo, tendo alcançado R$ 1,346 bilhão em 2009. 

 
 

As projeções do RPPS para 2009 constam da tabela 312, às fls. 2282, do 

relatório da CAEO/2009. 

 
 

 
6.4.7  Quocientes do Balanço Patrimonial 

 
 

De acordo com o Relatório da CAEO/2009, fls. 2088, na análise do balanço 

patrimonial, foi utilizado o seguinte índice: 
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a) Quociente da situação financeira. Resulta do confronto entre o ativo  circulante e 

o passivo circulante e serve para demonstrar a capacidade de pagamento do Estado 

em curto prazo; 

 
 

O coeficiente apresentado no Relatório da CAEO/2009, às fls. 2088, teve por 

finalidade demonstrar o quociente da situação financeira. Contudo, ao se confrontar 

o ativo disponível com o passivo circulante, foi evidenciando na Tabela 200, fls. 

2088, o índice de liquidez imediata. 
 

 
 

Dessa forma, elaboramos o seguinte quociente da situação financeira, 

conforme dados extraídos do balanço patrimonial, insertos na Tabela 168, às fls. 

2062 do Relatório da CAEO/2009. 
 

Quociente da Situação Financeira 

  Exercícios de 2008 e 2009  Em R$ mil   

  Grupo de Contas  2008  (A/B)  2009  (A/B)   
 

(+)Ativo Circulante (A) 6.718.795 7.183.301 

(-)Passivo Circulante (B) 4.132.641 6.432.394 

  (=)Situação Financeira  2.586.154  1,63  750.907  1,12  

Fonte: Balanço Geral do Estado – 2009 

O Quociente da Situação Financeira demonstrou que, em 2009, houve 

capacidade de pagamentos das obrigações de curto prazo, pois, para cada R$ 1,00 

de dívida, o Estado tinha em disponibilidades, bens e direitos realizáveis em curto 

prazo o valor de R$ 1,12. Contudo, demonstra-se que a capacidade é pior, 

comparada ao exercício de 2008. Os principais fatores da queda dessa capacidade 

foram as baixas de valores da dívida ativa, bem como sua reclassificação para o 

ativo realizável a longo prazo segundo os critérios estabelecidos pela STN. 

 
 

Buscando-se nos dados apresentados na Tabela 200, às fls. 2088, verificou- 

se os seguintes índices de liquidez imediata: 

  Exercícios de 2008 e 2009  Em R$ mil   

  Grupo de Contas  2008  (A/B)  2009  (A/B)   
 

(+)Ativo Disponível (A) 4.906.602 4.196.276 

(-)Passivo Circulante (B) 6.432.394 4.132.641 

  (=)Situação Financeira  1.525.792  0,76  63.635  1,01  

Fonte: Balanço Geral do Estado – 2009 
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O índice de liquidez imediata tem por objetivo demonstrar a capacidade 

financeira do Estado para saldar compromissos imediatos junto a terceiros. O índice 

revelou que, para cada R$ 1,00 de dívida assumida, existia R$ 1,01 para saldar 

esses compromissos de curto prazo em 2009. 

 
 
 
 

6.5  Demonstração das Variações Patrimoniais 
 
 
 
 
 

Esse  demonstrativo,  conforme  art.  104  da  Lei  4320/64,  evidencia  as 

alterações resultantes e independentes da execução orçamentária ocorridas no 

patrimônio, relativas à movimentação de bens, direitos e obrigações. 

 
 

O confronto entre as variações ativas e passivas expressa, no exercício de 
 

2009, um resultado patrimonial deficitário do Estado de Minas Gerais (R$ 19,097 

bilhões), como apurado no Relatório da CAEO/2009 e Tabela 201, às fls. 2089. 

 
 

O aumento do déficit patrimonial foi expressivo (R$ 19,097 bilhões em 2009), 

isto é, foi 13.254,55% maior, comparado ao déficit de R$ 143 milhões em 2008. Tal 

fato deveu-se, principalmente, à constituição de provisão para perdas de dívida ativa 

tributária, no valor de R$ 25,275 bilhões, bem como à baixa de créditos a inscrever 

na dívida ativa tributária das fases do controle da legalidade e parcelamento, no 

montante de R$ 817 milhões, além da baixa indevida na conta de outros créditos a 

receber  pelo  IPSM,  no  valor  de  R$  760  milhões,  que  teve  sua  regularização 

realizada no exercício de 2010. 

 

 

As alterações ocorridas no patrimônio que provocaram um aumento na 

situação patrimonial, quer pela incorporação e agregação advinda de aquisições, 

quer pela valorização de bens, amortização de dívidas e superveniências ativas, 

correspondem às variações ativas. 
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O Relatório da CAEO/2009, às fls. 2089, informa que as interferências ativas 

e mutação ativas tiveram a maior participação das variações ativas, sendo 77,36% 

do grupo. 

 
 

Às fls. 2091 e 2092, o Relatório da CAEO/2009 faz a análise do resultado 

econômico, que preferimos chamar de resultado do exercício, pois o resultado 

econômico tem outra conotação, conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público, aprovado pela Portaria STN nº 467/2009,  e a norma NBC T 16 do 

Conselho Federal de Contabilidade. Segundo essas normatizações, o resultado 

econômico é evidenciado pela confrontação da receita econômica com os custos e 

despesas identificados, sendo que a receita econômica é apurada a partir de 

benefícios gerados à sociedade pela ação pública, obtido por meio da multiplicação 

da quantidade de serviços prestados, bens ou produtos fornecidos, pelo custo da 

oportunidade. A demonstração do resultado econômico é um demonstrativo aplicado 

ao setor público, de adoção facultativa. 

 
 

 
Conforme demonstrado na Tabela 202, fls. 2093, o resultado do exercício foi 

deficitário em R$ 19,097 bilhões, evidenciado na administração direta por um déficit 

no exercício de R$ 17,892 bilhões, nas autarquias e fundações pelo déficit de R$ 

1,394  bilhão,  enquanto  para  os  fundos  estaduais  houve  superávit  de  R$  189 

milhões. 

 
 

 
Cumpre reiterar que não houve a consolidação das contas das empresas 

estatais dependentes na demonstração das variações patrimoniais, contrariando o 

art. 50, III, da Lei Federal 101/2000, bem como os arts. 4º e 5º, I e inciso III, da 

Portaria da STN 589/2001. Dessa forma, o déficit evidenciado sofrerá variações 

após as consolidações das empresas estatais dependentes. 
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6.5.1  Quocientes para Análise das Demonstrações das Variações 
 

Patrimoniais 
 
 
 
 

Na análise da demonstração das variações patrimoniais foram aplicados os 

seguintes índices, conforme Relatório da CAEO/2009, fls. 2093 e 2094: 

 
 

a) Quociente das mutações patrimoniais. Esse quociente é utilizado para demonstrar 

a variação patrimonial provocada por mutações; 

 
 

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 financeiro. 

 

De acordo com o Relatório da CAEO/2009, fls. 2093, foram atingidos os 

seguintes resultados: 
 
 
 

 
Quocientes 2008 2009 Ideal 

Quociente das Mutações Patrimoniais 1,00 1,20 ≥ 1 

Quociente das Variações Independentes da Execução Orçamentária 0,96 0,49 ≥ 1 

Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais 1,00 0,99 ≥ 1 

 

 
 

Conclui-se, da análise dos índices obtidos, que as variações patrimoniais por 

mutação patrimonial ativa foram maiores que as variações por mutação passiva. 

Verifica-se, também, que as variações patrimoniais ativas extraorçamentárias foram 

bem maiores que as variações passivas extraorçamentárias em 2009, o que foi 

determinante para o déficit apurado no período. 
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6.6  Regime Próprio de Previdência Social – RPPS 
 
 
 

O Relatório da CAEO/2009 informou, às fls. 2094 e 2095, que a SCCG/SEF 

enviou os demonstrativos do FUNFIP e do FUNPEMG sem a consolidação dos 

demonstrativos do regime próprio de previdência do Estado, recomendada nas notas 

taquigráficas da sessão extraordinária do Pleno de 25/06/09. 

 
 

Em reunião com a SCCG/SEF, a CAEO destacou a importância de se 

evidenciar a capacidade econômica e financeira do RPPS, o que importaria na 

consolidação dos balanços dos regimes próprios de previdência do Estado. 

 
 

Contudo, de acordo com o Relatório da CAEO/2009, a SCCG/SEF entendeu 

que os demonstrativos contábeis do RPPS deveriam ser elaborados em separado, 

em atendimento à LC 64/2002 e em razão das especificidades legais e das 

características distintas de cada fundo (FUNFIP e FUNPEMG). 

 
 

Diante da ausência de consenso entre a CAEO e a SCCG/SEF sobre a forma 

mais adequada de se consolidar as contas dos fundos de previdência, entendeu a 

CAEO, às fls. 2095, que deveriam ser realizados novos encontros técnicos com a 

SCCG/SEF ao longo do exercício de 2010, para ampliar os conhecimentos acerca 

da matéria. 

 
 

Insta  informar  que  o  regime  próprio  de  previdência  do  Estado,  com  o 

advento da Lei Complementar 64/2002, foi dividido em dois fundos, o FUNPEMG e o 

FUNFIP. 

 
 

O FUNPEMG é formado pela contribuição do Estado e de seus servidores 

efetivos que ingressaram no Estado após 31 de dezembro de 2001. Sua finalidade é 

formar, progressivamente, reserva financeira necessária para o pagamento de 

benefícios previdenciários dos servidores e seus dependentes. O FUNPEMG é um 

órgão vinculado ao IPSEMG, que tem patrimônio próprio, constituído por bens, 

direitos e obrigações nos termos dos arts. 1º e 6º da LC 64/2002. 
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O FUNFIP, por sua vez, é um fundo de natureza contábil, sem personalidade 

jurídica, e substitui a conta financeira de previdência – CONFIP, nos termos do § 1º 

da LC 77/2004, criado para custear, através de recursos do tesouro do Estado, os 

benefícios previdenciários cujos fatos geradores ocorram até 31 de dezembro de 

2012. 
 

 
 

O FUNFIP opera sob o regime de repartição simples, enquanto o FUNPEMG 

sob o regime capitalizado. Como parte da estratégia de transição do regime de 

repartição   simples   para   o   regime   capitalizado,   a   legislação   determinou   a 

transferência gradual das contribuições patronal e dos servidores segurados ao 

FUNPEMG. 

 
No que tange aos demonstrativos desses fundos constituídos para o regime 

próprio de previdência do servidor, tanto os fundos que têm natureza jurídica, quanto 

os que têm natureza contábil, devem elaborar os demonstrativos exigidos pela 

Portaria MPS 916/2003 e alterações. Nesse sentido, é o que orienta o Ministério da 

Previdência Social4, verbis: 
 
 

7 – Se o Ente possuir um Regime Próprio na forma de fundo como Unidade 
Gestora vinculada a um determinado órgão, é necessário a elaboração dos 
demonstrativos exigidos pela Portaria MPS 916/2003 e alterações? 
R – Sim, porém atentando para o seguinte: não sendo um fundo constituído 
nos moldes do artigo 74 da Lei 4320, em que é possível segregar as 
informações contábeis, é imprescindível que essa unidade gestora seja 
constituída na forma de uma entidade contábil (gestão), para proporcionar 
as demonstrações, acompanhamento e controle distintos. É importante 
salientar que a Instrução Normativa RFB nº 748, de 28/06/2007, em seu art. 
11, XI, exige a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, 
“dos fundos públicos de natureza meramente contábil”. 

 
Pelo que se depreende das orientações do Ministério da Previdência social, 

tanto o FUNFIP, quanto o FUMPEMG devem observar as determinações da Portaria 

916/2003 e alterações, devendo seguir o mesmo plano de contas definido pela 
 

norma  citada.  Dessa  forma,  verifica-se  que  nada  obsta  a  consolidação  das 
 
 

 
4 

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. Contabilidade dos Regimes Próprios de Previdência : Perguntas e 

Respostas.  Disponível  em:  http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/office/3_090716-144225-057.pdf. 

Acesso em 20 de maio de 2010. 

http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/office/3_090716-144225-057.pdf
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demonstrações  de ambos os fundos de forma a evidenciar a real situação atuarial do 

regime próprio de previdência do Estado. 
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7. NORMAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

 
 
 

 
7.1  Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE 

 
 
 
 

A Constituição da República de 1988 estabelece, em seu art. 211, § 3º, a 

distribuição de competência dos sistemas de educação, cabendo aos Estados e ao 

Distrito Federal atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio. Assim, na 

mesma direção, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, 

instituída no ano de 1996 (Lei Federal 9.394/96), propiciou a reorganização da 

educação nacional, ficando as funções primordiais de atuação, no ensino 

fundamental e médio, a cargo dos Estados e do Distrito Federal, cabendo-lhes 

aplicar, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, o mínimo de 25% 

da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências e excluídos os 

valores repassados constitucionalmente aos Municípios, determinação contida no 

art. 212 da Carta Maior. 

 

 
 

7.1.1 A Educação no Estado de Minas Gerais 
 

 
 
 

Em consonância com os mandamentos prescritos pela Constituição da 

República de 1988 pertinentes à educação, a Constituição Mineira estabeleceu, em 

seu  art.  204,  o  Plano  Estadual  de  Educação,  de  duração  plurianual,  visando 

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. 2096 do Relatório da CAEO/2009. 

 
 

O PPAG 2008/2011 traçou metas a serem cumpridas mediante projetos e 

ações específicas na área de educação, objetivando consolidar todo o sistema 

educacional e institucional e melhorar a qualidade do ensino no Estado. Merecem 

destaque as ações: qualificar os profissionais da educação incluindo os das escolas 

do campo; sanar deficiências educacionais; ampliar o tempo diário de permanência 
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na escola; melhorar a infraestrutura física das escolas de ensino fundamental e 

médio; propiciar às escolas oportunidades e condições de atuação de forma mais 

articulada e cooperativa; incorporar tecnologias da informação às atividades 

educativas e administrativas, conforme fls. 2096 e 2097 do Relatório da CAEO/2009. 

 
 

O Governo do Estado, por meio da SEPLAG5, elaborou Mensagem à 

Assembléia/2010, na Reunião Inaugural da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª 

Legislatura, ressaltando as principais atividades da Secretaria de Estado da 

Educação que desenvolveu ações voltadas para a recuperação da educação pública 

estadual, cujo esforço do governo é tornar Minas Gerais o melhor Estado para se 

viver. Os avanços alcançados na área da educação priorizaram ações voltadas para 

a formação integral da criança e do adolescente, como por exemplo: 

 
 
1) O Projeto de Aceleração da Aprendizagem (PAV) no Norte de Minas, 

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce reduziu as taxas de distorção idade-ano de 

escolaridade nas escolas onde o projeto foi implantado; 

 
 

2)   O   Programa   de   Intervenção   Pedagógica/Alfabetização  no   Tempo   Certo 

apresentou para os alunos do 3º ano das escolas estaduais índice do nível 

recomendável  de  48,7%,  em  2006,  para  73%,  em  2009,  e  contemplou  853 

municípios das 46 Superintendências Regionais de Ensino; 

3) Capacitação de professores e especialistas; 
 

 
 

4) O Projeto Escola de Tempo Integral, com a participação de 108 mil alunos, 

desenvolve atividades de reforço, linguagem, matemática, artísticas, esportivas e de 

formação social e pessoal; 

 
 

5) O Projeto Escola Viva – Comunidade Ativa, que ajudou a proporcionar uma busca 

de soluções para as dificuldades enfrentadas pelas escolas em áreas de alto risco 

social, propiciando condições favoráveis para a efetivação do processo educativo e 

diminuindo  também  o  número  de  ocorrências  nocivas  no  ambiente  escolar 
 
 

5 
Disponível em: 

http://www.planejamento.mg.gov.br/governo/publicacoes/mens_governador_ass_legislativa.asp 

http://www.planejamento.mg.gov.br/governo/publicacoes/mens_governador_ass_legislativa.asp
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(pichações, vandalismo, arrombamentos, furtos, agressões e ameaças) de 12% para 

 

7,6%; 
 

 
 

6) A Secretaria de Educação vem aprimorando o Sistema Mineiro de Avaliação 

(SIMAVE) que fornece subsídios para as políticas públicas propostas para a rede 

pública   escolar.   O   SIMAVE   é   composto   pelo   Programa  de   Avaliação   de 

Alfabetização (PROALFA) e Programa de Avaliação da Rede Pública da Educação 

Básica (PROEB). 

 

 
 

7.1.2  Fontes de Recursos da Educação 
 
 
 

O financiamento das despesas com educação em Minas Gerais advém de 

diversas fontes de recursos, das quais a principal é a fonte 23 – Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, com 79,00% dos 

créditos iniciais, conforme fls. 2097 do Relatório da CAEO/2009. 

 
 

Oportuno se faz salientar que tal fundo foi criado em substituição ao Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério – FUNDEF, cujo prazo de vigência de 10 anos expirou em 31/12/06. Com 

a implantação do FUNDEB, não mais foram realizados repasses ao FUNDEF, sendo 

que, em janeiro e fevereiro de 2007, as transferências dos recursos foram feitas 

utilizando ainda a base de cálculo do FUNDEF, na conta do FUNDEB, até que 

fossem efetuados os devidos acertos. Não obstante, a CAEO apurou, em 31/12/09, 

um saldo de R$ 87.489.874,73, valor referente ao resultado da movimentação 

financeira das contas bancárias 7.112-9 (FUNDEB) e 58.020-1 (FUNDEF), conforme 

fls. 2101 do Relatório da CAEO/2009. 

 
 

Ressalta-se que o FUNDEB é um fundo de natureza contábil, envolvendo as 

três esferas do Governo, criado pela Emenda Constitucional 53/06, de 19/12/06, e 

disciplinado pela  Medida  Provisória  –  MP  339,  de  28/12/06,  convertida  na  Lei 

Federal 11.494, de 20/6/07, com vigência de 14 anos. Tendo sua implantação 

iniciada em 2007, paulatinamente alcançou, em 2009, todo o universo da educação 
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básica pública, assim como os percentuais de receitas que o constituem alcançou o 

patamar de 20% de contribuição. 

 
 

De acordo com o disposto no art. 60, XII, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias – ADCT, da Constituição da República de 1988, uma 

proporção não inferior a 60% dos recursos desse fundo é direcionada ao pagamento 

dos profissionais, em efetivo exercício, do magistério da educação básica. 

 
 

Cotejando o total recebido do FUNDEB pelo Estado em 2009 (R$ 3,846 

bilhões), a CAEO, às fls. 2101, constatou o aumento do percentual de repasse, em 

relação a 2008, e, como já citado, que no exercício de 2009 atingiu-se o percentual 

máximo previsto de 20% de contribuição das receitas que o compõem, conforme 

legislação do FUNDEB. 

 
 

O Estado de Minas Gerais, por meio do Decreto 44.513/07, criou o 

CONSFUNDEB/MG, em cumprimento ao art. 24 da Lei Federal 11.494/07, que 

determina que o acompanhamento e o controle da aplicação dos recursos dos 

fundos serão exercidos por conselhos constituídos para esse fim. 

 
 

Em cumprimento à INTCEMG 13/08, art. 13, § 2°, a Prestação de Contas de 
 

2009 veio acompanhada do parecer conclusivo do CONSFUNDEB/MG, de 5/3/10, 

que aprovou a prestação de contas da Secretaria de Estado de Educação, relativa à 

aplicação dos recursos do FUNDEB, no exercício de 2009, em especial quanto à 

exigência de aplicação do mínimo de 60% dos recursos na remuneração dos 

profissionais do magistério da educação básica, em efetivo exercício. 

 
 

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 6,61% e a fonte 21 – Quota Estadual do Salário 

Educação – QESE, contribuição social prevista no art. 212, § 5º, da CR/88, com 

6,60% do montante de recursos, conforme fls. 2097 do Relatório da CAEO/2009. 
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O total do valor da despesa realizada com os recursos da fonte 21 foi de R$ 

 

270,845 milhões, representando 78,15% do crédito autorizado. O projeto/atividade 

que teve maior destaque foi o Transporte Escolar, com 23,71% (R$ 64,218 milhões), 

dentro do programa Cooperação Estado e Município, conforme fls. 2105 do Relatório 

da CAEO/2009. 

 
 

7.1.3  Índices de Aplicação no Ensino e Execução Orçamentária 
 
 
 

Em obediência aos ditames constitucionais, as fontes de financiamento dos 

Estados para a manutenção e desenvolvimento do ensino devem corresponder a, 

pelo   menos,   um   índice   mínimo   de   25%   da   arrecadação  de   impostos   e 

transferências, desconsiderando as transferências aos municípios, tal como 

discriminado no art. 212 da Constituição da República de 1988, conforme citado pelo 

Relatório da CAEO/2009, às fls. 2105. 

 
 

A CAEO apresentou, às fls. 2106, demonstrativo elaborado pela SCCG/SEF, 

onde consta a previsão de R$ 6,372 bilhões a ser despendida com manutenção e 

desenvolvimento do ensino (27,52% da Receita Resultante de Impostos Livres e 

Transferências Federais Livres), tendo sido verificado um percentual de 28,19% da 

receita base de cálculo, correspondendo a um valor de R$ 6,148 bilhões. 

 
 

Entretanto, a CAEO esclareceu, às fls. 2106, que esse demonstrativo 

considera gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino que não se 

enquadram nas despesas relacionadas pela LDBEN. 

 
 

Em face do exposto, para o exercício de 2009, foi utilizado o Demonstrativo 

das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Anexo X, 

exigido pelo art. 72 da LDBEN, para fins de apuração do percentual aplicado em 

educação, conforme art. 212 da CR/88. No respectivo Anexo X, verifica-se o total de 

receitas de impostos, arrecadadas e transferidas, no valor de R$ 21,809 bilhões, a 

ser despendido com manutenção e desenvolvimento do ensino, e o total gasto com 

MDE no valor de R$ 6,133 bilhões, tendo sido verificado um percentual de 28,12% 
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da receita base de cálculo, atendendo o limite mínimo constitucional (conforme fls. 

 

2106 e 2107 do Relatório da CAEO/2009). 
 

 
 

A  CAEO  verificou  ainda,  às  fls.  2102,  que  a  importância gasta 

especificamente com o pagamento dos profissionais do magistério da educação 

básica foi de R$ 2,785 bilhões, correspondente a 71,94% da receita total do 

FUNDEB, valor superior ao limite mínimo legal de 60%, em cumprimento, portanto, 

ao limite constitucional disposto no inciso XII do art. 60 do ADCT. 

 
 

A CAEO informou, às fls. 2107, que o valor de R$ 8.367.594,30 da unidade 

orçamentária FHEMIG, classificado na função Saúde, foi computado também na 

subfunção “Ensino Profissional Não Integrado ao Regular”, para o cálculo do índice 

de ensino, e o valor total de R$ 5.464.907,13, computado na subfunção “Educação 

de Jovens e Adultos”, foi considerado indevido, por não se enquadrar nos gastos 

com MDE, conforme definição dos artigos 70 e 71 da LDBEN. Expurgando-se os 

respectivos valores, no total de R$ 13.832.501,43, o Estado apresentou o índice de 

28,05%, atendendo o mínimo constitucional. O presente apontamento foi objeto de 

abertura de vista ao Governador do Estado, o qual será analisado em tópico 

específico. 

 
 

Observa-se ainda que também foram computados para o cálculo do mínimo 

constitucional com MDE valores da função Previdência Social na unidade 

orçamentária  FUNFIP,  relativos  a  benefícios  previdenciários  de  inativos,  no 

montante de R$ 1.724.442.480,57, conforme fls. 2107 e 2108 do Relatório da 

CAEO/2009. Expurgando-se o valor total registrado nessa função, os gastos com 

manutenção e desenvolvimento do ensino apresentariam o percentual de 20,15%, 

abaixo do mínimo constitucional. 

 
 

Verifica-se, às fls. 2107 a 2109, que a CAEO tem o mesmo posicionamento 

adotado pela Secretaria do Tesouro Nacional ao concluir, após interpretação em 

conjunto dos artigos 70 e 71 da LDBEN, do art. 37 da CR/88 e do art. 22 da Lei 

11.494/07, que a expressão “remuneração” deve se restringir às despesas 

correspondentes ao pagamento do  pessoal efetivo, que se  encontra exercendo 
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cargo, emprego ou função na atividade do ensino, excluindo-se as despesas com 

inativos e pensionistas. 

 
 

Entretanto, o Governo de Minas Gerais considera para o cálculo do mínimo 

constitucional de 25% os gastos com inativos e esta Casa tem considerado esse 

posicionamento, conforme Aviso n. 001/2003, publicado no DOE/MG, em 4/12/03, e 

documento emitido pelo Gabinete da Presidência deste Tribunal, em 26/4/06, 

assinado por todos os Conselheiros, então em exercício, aceitando o cômputo de 

tais valores nos gastos com MDE, até que os fundos previdenciários dos entes 

(Estado e Municípios) sejam capitalizados, conforme fls. 2108 e 2109 do Relatório 

da CAEO/2009. 

 
 

Em face do exposto, considerando o posicionamento desta Casa, verifica-se 

que, no exercício de 2009, o Estado de Minas Gerais aplicou o percentual 

aproximado de 28,05%, na manutenção e desenvolvimento do ensino, em 

atendimento ao limite constitucional. 

 
 

Não obstante o cumprimento dos limites legais, verifica-se, de acordo com os 

dados da CAEO, na série histórica dos percentuais de aplicação em ações de 

educação, inversão, a partir de 2006, na escala ascendente que vinha se verificando 

desde 2005, quando o índice foi de 29,48%, chegando a 30,26% em 2006. Em 2007 

e 2008, os índices apresentados foram 29,10% e 28,75%, respectivamente, e, no 

exercício  de  2009,  atingiu-se  o  percentual  de  28,12%,  conforme  fls.  2109  do 

Relatório da CAEO/2009. 

 
 

Foi estimado pela Lei Orçamentária/2009 o valor de R$ 6,372 bilhões para a 

aplicação em  manutenção e  desenvolvimento do  ensino,  o  que  corresponde a 

27,52% da receita resultante de impostos e transferências previstos 

constitucionalmente. 

 
 

Ao final do exercício, as despesas realizadas, no montante de R$ 6,148 

bilhões,  significaram  28,19%  de  despesas  despendidas  com  a  manutenção  e 
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desenvolvimento do  ensino,  conforme  fls.  2106  e  Tabela  213  do  Relatório  da 

 

CAEO/2009. 
 

 
 

Em 2009, no tocante à participação das despesas realizadas na função 

educação, em comparação com as despesas totais do Estado, observa-se que 

aquela corresponde ao terceiro maior repasse dos recursos, 11,79% do total, ficando 

em primeiro e segundo lugares os gastos com Encargos Especiais e com Segurança 

Pública, nos percentuais de 25,67% e 13,96%, respectivamente, segundo informado 

no Relatório da CAEO/2009, às fls. 2110 e 2111, Gráfico 16. 

 
 

A participação das despesas com educação em relação às despesas totais do 
 

Estado aumentou em valores nominais, mas passou de 12,55%, em 2005, para 
 

11,79%, em 2009, percebendo-se uma redução de 0,76%, o que demonstra que as 

despesas com educação não acompanharam o crescimento total das despesas do 

Estado, como citado no Relatório da CAEO/2009, às fls. 2111 e 2112, Gráfico 17. 

 
 

A maior representatividade de despesas com educação foi realizada na 

subfunção Ensino Fundamental, com 61,50% do total dos recursos aplicados, 

seguida do Ensino Médio, com 16,80% do total dos recursos aplicados, conforme fls. 

2112 e Tabela 216 do Relatório da CAEO/2009. 
 
 

 
7.1.4  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 profissional). 

 
 

Em Minas Gerais, o total de alunos matriculados no ensino básico na rede 

estadual era decrescente nos últimos anos, entretanto, houve uma reversão desse 

fato  no  censo  preliminar  de  2007,  com  a  inserção  de  novas  categorias  na 

distribuição de recursos do FUNDEB. 
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A educação infantil (crianças de zero a seis anos) é a primeira etapa da 

educação básica. A segunda etapa corresponde ao ensino fundamental. Por sua 

vez, o ensino médio refere-se à terceira etapa, sendo que os recursos aplicados em 

todas essas três subfunções foram mais significativos nas despesas aplicadas nos 

projetos/atividades  desenvolvimento  da  educação  infantil,  desenvolvimento  do 

ensino fundamental e desenvolvimento do ensino médio, correspondendo, 

respectivamente, a 87,20%, 75,83% e 86,37% do total das despesas realizadas, 

conforme Tabelas 218, 219 e 220 do Relatório da CAEO/2009, às fls. 2114 a 2116. 

 
 

A educação para jovens e adultos, a educação profissional e a educação 

especial apresentaram gastos significativos nos projetos/atividades desenvolvimento 

da educação de jovens e adultos, atendimento ao ensino médio profissionalizante e 

desenvolvimento  da   educação  especial,  correspondendo,  respectivamente,  a 

94,54%, 97,69% e 91,82%, conforme Tabelas 221, 222 e 225 do Relatório da 
 

CAEO/2009, às fls. 2116, 2117 e 2120. 
 

 
 

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 execução do projeto/atividade cursos de graduação e pós-graduação, com 

27,83% do total, representando um valor de R$ 6.017.523,50, seguido do 

projeto/atividade ensino de terceiro grau, com 26,47%, representando um valor de 

R$ 5.723.973,64, conforme Tabela 223 e fls. 2119 do Relatório da CAEO/2009. 

 
 

Destaca-se que a CAEO verificou, às fls. 2119, no que tange à distribuição de 

recursos do ensino superior entre as unidades orçamentárias, que foi repassado à 

UEMG, expressivos R$ 13,090 milhões, significando 60,54% do valor total dos 

recursos aplicados. 

 
 

Por fim, verifica-se a tendência em melhorar o desenvolvimento dos diversos 

projetos/atividades em todas as subfunções, de forma a ampliar as oportunidades de 

formação da educação básica, superior e  profissional de nível técnico, inclusive por 
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meio de parceria para implantação do Centro Federal de Educação Tecnológica e 

demais programas públicos correlatos. 

 

 
 

7.1.5 Execução dos Programas de Educação 
 

 
 
 

No exercício em análise, dentre os programas da educação contemplados no 

PPAG 2008/2011, sobressaem os seguintes: melhoria do ensino fundamental, 

melhoria do  ensino médio  e  apoio  à  administração pública, que  representaram 

57,85%, 15,06% e 9,80% da execução orçamentária, respectivamente, conforme 

apontado no Relatório da CAEO/2009, às fls. 2121. 

 
 

Os programas 1 – aceleração da aprendizagem na região do Norte de Minas, 

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce; 14 – desempenho e qualificação de professores; 

e 19 – escola em tempo integral; foram alguns dos programas estruturadores 

executados pelo Governo, na educação, em 2009. Os objetivos principais desses 

programas são acelerar a aprendizagem e melhorar o desempenho dos alunos do 

norte de Minas, elevar a  qualificação profissional dos professores da educação 

básica e aumentar o aprendizado dos alunos ampliando o tempo diário de 

permanência na escola. 

 
 

Sobre a matéria, importante se faz salientar que o valor aplicado em todos os 

programas estruturadores da função educação, no exercício em exame, foi de R$ 

330,482 milhões, correspondendo a um decréscimo de 11,03% em relação a 2008 

(R$ 371,451 milhões), conforme Relatório da CAEO/2009, às fls. 2122. 

 
 

Ressalta-se que, no decorrer do exercício de 2009, alguns projetos ligados à 

educação estadual receberam recursos federais, destacando-se o projeto transporte 

escolar, no qual se verificou a execução de 98,54% da sua respectiva dotação. 

Também, o projeto alimentação escolar que executou 96,75% do crédito autorizado, 

conforme Relatório da CAEO/2009, às fls. 2126. 
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A Manutenção e Desenvolvimento do Ensino no Plano Mineiro 

Desenvolvimento Integrado – PMDI – pretende tornar Minas o melhor Estado para 

se viver. As ações definidas para as áreas de resultado, onde serão concentrados os 

esforços e recursos, objetivam alcançar as metas traçadas de forma concreta e 

mensurável. 

 
 

No que diz respeito à função educação, no Relatório da CAEO/2009, às fls. 
 

2122 a 2125, observa-se que Minas Gerais possui a área de resultado “Educação de 

Qualidade” com objetivos específicos: elevar a escolaridade média da população, 

consubstanciada em um sistema eficiente, com altos níveis de equidade e padrões 

internacionais de custo e qualidade e reduzir as disparidades regionais de 

aprendizado. 

 
 

Com o intuito de mensurar os resultados nessa área, foram criados quatro 

indicadores: taxa de conclusão (percentual de alunos que concluem um determinado 

nível de ensino em relação ao número de matriculados); proficiência média (avalia o 

aproveitamento escolar por meio um teste de padronizado); alunos com nível 

recomendável de leitura (percentual de alunos dos anos iniciais do ensino 

fundamental com nível de proficiência recomendável) e taxa de distorção idade-série 

(percentual de alunos, em cada série, com idade superior à recomendada para cada 

série). 

 
 

Conforme as Tabelas 227 a 230, às fls. 2123 a 2125 do Relatório da 

CAEO/2009, constata-se que na rede pública mineira como um todo houve evolução 

do número de alunos que ingressam e concluem o respectivo nível de ensino. 

Também, verificou-se o incremento da proficiência na alfabetização (leitura) que 

passou do nível intermediário para o recomendável. 

 
 
 

7.2  As Aplicações de Recursos em Ações e Serviços Públicos de 
 

Saúde no Estado 



Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2009 131 

 

 

 

7.2.1 Percentual Aplicado em ASPS – Emenda Constitucional 29/00 
 
 
 

A Emenda Constitucional 29, de 13/9/00, estabeleceu os recursos mínimos a 

serem aplicados no financiamento das ações e serviços públicos de saúde na União, 

no Distrito Federal, Estados e  Municípios, sendo que, no caso dos Estados, a 

matéria vem disciplinada no inciso II do art. 77 do ADCT da Constituição de 1988. 

Por meio do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – 

SIOPS, instituído no âmbito de Ministério da Saúde, é possível acompanhar as 

receitas totais e os gastos públicos com ações e serviços públicos de saúde. 

 
 

Segundo o Relatório da CAEO/2009, às fls. 2127 a 2130, no Balanço Geral do 

Estado de Minas Gerais de 2009 foram consideradas pelo Poder Executivo, como 

aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS, despesas realizadas 

no total de R$ 3,367 bilhões, em face de uma receita vinculável no valor de R$ 

21,809 bilhões, apurando-se o índice de 15,44%, acima dos 14,94% fixados na 
 

LOA/2009. 
 

 
 

Portanto, restou cumprido o limite constitucional, que não poderia ser inferior 

a 12%, de acordo com o definido no inciso II e no § 4º do art. 77 do ADCT, conforme 

as Tabelas 232 e 233, fls. 2128 e 2129, presente Do aludido relatório. 

 

 
 

7.2.2 ASPS – Receita Vinculada, Financiamento e Participação nas 
 

Execuções Orçamentárias 
 
 
 

Dos recursos disponíveis para aplicações em saúde, verifica-se que nos 

orçamentos fiscal e de investimentos fixou-se o montante de R$ 3,461 bilhões, 

sendo que R$ 2,636 bilhões foram alocados em órgãos e entidades integrantes do 

Orçamento   Fiscal   e   R$   825,000   milhões,   consignados   no   Orçamento   de 

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, conforme Relatório da 

CAEO/2009, às fls. 2127. 
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Da receita vinculável apurada no exercício de 2009, no valor de R$ 21,809 

bilhões, extrai-se que o ICMS aparece com o percentual de 77,01%, no montante de 

R$ 16,795 bilhões, sendo a principal fonte de recursos, conforme Relatório da 

CAEO/2009, às fls. 2127 e 2128. 

 
 

Mediante informações constantes às fls. 2129 do Relatório da CAEO/2009, no 

tocante  às  execuções  do  orçamento  de  investimentos  em  saneamento  básico 

urbano, as fontes financiadoras foram os recursos próprios da COPASA, com o 

percentual de 30,21% e valor total de R$ 1,017 bilhão. 

 
 

Ainda, consoante o exposto às fls. 2129 do Relatório da CAEO/2009, as 

aplicações em ações e serviços públicos de saúde compreendem as despesas 

efetuadas por unidades do Sistema Estadual de Gestão da Saúde, quais sejam: 

Secretaria de Estado de Saúde – SES, Escola de Saúde Pública do Estado de 

Minas Gerais – ESP, Fundação Ezequiel Dias – FUNED, Fundação Hospitalar do 

Estado  de   Minas  Gerais  –   FHEMIG,  Fundação  Centro  de  Hematologia  e 

Hemoterapia de Minas Gerais – HEMOMINAS, e Fundo Estadual de Saúde – FES, 

com o montante de R$ 1,753 bilhão e percentual de 52,07%. 

 
 

Também compondo as aplicações em ASPS, encontram-se as despesas 

realizadas com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG, e os Institutos 

de Previdência (IPSEMG e IPSM), a chamada “clientela fechada”, bem como valores 

do Fundo Financeiro de Previdência – FUNFIP, no montante de R$ 568,280 milhões 

e percentual de 16,87%. 

 

 
 

7.2.3 ASPS – Índices de Aplicação Após Expurgos de Despesas 
 
 
 

O total das despesas aplicado pelo Poder Executivo nas ações e serviços 

públicos de saúde, no valor de R$ 3,367 bilhões, correspondeu ao índice de 15,44%, 

em atendimento ao limite constitucional de 12%, em face de uma receita vinculável 

de R$ 21,809 bilhões, conforme fls. 2130 do Relatório da CAEO/2009. 
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Entretanto, conforme informações da CAEO, às fls. 2133 a 2138, foram 

realizados alguns expurgos de despesas que acabaram por afetar o índice 

apresentado na prestação de contas do Poder Executivo, relativa ao exercício de 

2009. 
 

 
 

Do total apresentado como despesas realizadas na saúde, no valor de R$ 
 

3,367 bilhões, a CAEO decotou as despesas empenhadas e não liquidadas no 

exercício de 2009, em atendimento à INTCEMG n. 19/08, e considerou apenas as 

despesas efetivamente liquidadas no exercício (incluídos aqui os investimentos 

realizados pela COPASA), apresentando novo valor de R$ 3,189 bilhões, e novo 

índice percentual de 14,62%, ainda acima do limite constitucional determinado pela 

CR/88, conforme fls. 2131 e Tabela 235 do Relatório da CAEO/2009. 

 
 

Por oportuno, cabe retomar o exame daquelas despesas computadas como 

ASPS,  no  exercício  de  2009,  consideradas  pela  CAEO  incompatíveis  com  a 

natureza saúde, as quais, de acordo com a SES, são “linhas de aplicação de 

recursos em saúde, externas ao Sistema Estadual de Saúde”, conforme o extraído 

do Relatório da CAEO/2009, às fls. 2133. 

 
 

Visando a uma análise detalhada sobre o assunto, a CAEO, baseada no novo 

montante  apresentado  de  R$  3,189  bilhões,  procedeu  aos  expurgos  daqueles 

valores realizados em linhas de aplicação externas ao sistema, quais sejam: 

despesas previdenciárias no FUNFIP, investimentos em saneamento na COPASA, 

dispêndios com assistência à clientela fechada na PMMG, IPSEMG e IPSM. 

 
 

Assim procedendo, foi possível verificar quais seriam os novos percentuais 

mínimos  apurados,  os  quais  estão  consolidados  na  Tabela  237,  fls.  2134  do 

Relatório  da  CAEO/2009. Na  mesma,  demonstra-se  que  no  Balanço  Geral  do 

Estado de uma receita vinculável de R$ 21,809 bilhões, em vez dos R$ 3,189 

bilhões (14,62%), teriam sido despendidos com ASPS apenas R$ 1,632 bilhão, 

correspondendo ao índice apurado de 7,48%, portanto inferior aos 12% exigidos 

pela CR/88. 



Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2009 134 

 

 

 
Percebe-se, assim, pelo Relatório da CAEO/2009, 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 tal índice seria reduzido quase pela metade, após os expurgos. 

 
 

Oportuno lembrar, segundo informa a CAEO, às fls. 2135, que este Tribunal 

fez reiteradas indagações ao Governo Estadual sobre a inclusão dessas despesas 

no cômputo das despesas com ASPS, o qual argumentou que a matéria está 

pendente de regulamentação, pois o Projeto de Lei da Câmara n. 89/07 ainda se 

encontra em tramitação. 

 
 

Ainda, no tocante à matéria, não é por demais repetir que a Constituição da 

República de 1988, em seu art. 196, dispõe que a saúde é direito de todos e dever 

do Estado, cabendo-lhe garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção. Também a Constituição Mineira, em seu art. 186, parágrafo 

único, inciso  III,  estabelece que  o  acesso à  saúde  seja universal, igualitário e 

gratuito. 

 
 

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 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 tarifas do fundo de combate e erradicação da pobreza, 

limpeza urbana e remoção de resíduos sólidos, dentre outras. 

 
 

Em análise aos dispositivos do citado projeto de lei, verifica-se não haver 

mudança substancial em relação ao texto da Resolução 322/03, já referida, 

especialmente no que diz respeito aos “recursos mínimos a serem aplicados em 
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saúde nos Estados” e aos “critérios de rateio dos recursos de transferências para a 

saúde”. 

 
 

No primeiro caso, segundo o art. 3º do Projeto de Lei Complementar, continua 

determinada a aplicação anual em ASPS de montante igual ou superior a 12% 

(doze) por cento da arrecadação dos impostos, a que se refere o art. 155, e dos 

recursos de que tratam os artigos 157 e 159, I, “a”, e II, da Constituição da República 

de 1988, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. 

 
 

Na segunda situação, relativa aos critérios de aplicação dos recursos, 

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 projeto de lei) 

que tenham por objeto o pagamento de aposentadorias e pensões; a assistência à 

saúde que não atenda ao princípio de acesso universal e o saneamento básico 

financiado ou que vier a ser mantido com recursos provenientes de taxas, tarifas ou 

preços públicos. 

 
 

Por fim, insta salientar que esta Corte também tratou da matéria, com a 

edição da Instrução Normativa 11/2003, reportando-se ao disposto nos artigos 196, 

198, § 2º, e 200 da Constituição da República de 1988 e à Lei 8.080/90, quando 

considerou despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas a seguir 

listadas, com a seguinte destinação, verbis: 

 
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse 
para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as 
de saúde do trabalhador; 
III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 
IV - participar da formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico; 
V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 
tecnológico; 
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 
VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 
VIII – colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 
trabalho. (G.n) 
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Também sobre o tema, a CAEO teceu breves comentários sobre o alcance 

das ações e serviços públicos em saúde, informando que uma abrangente definição 

de ASPS tem sido comportada nas metodologias exibidas nos balanços do Estado 

de Minas Gerais, para fins de cumprimento da EC 29/00, de tal sorte que, dotadas 

de singular elasticidade, possibilitam inclusões e exclusões a cada exercício 

financeiro. 

 
 

Diante de todo o exposto, verifica-se no relatório técnico da CAEO/2009 que o 

Governo do Estado realmente vem apropriando como ações e serviços de saúde 

despesas que não apresentam os atributos de universalidade e gratuidade previstos 

nos art. 196, caput da CR/88 e 186, parágrafo único, III, da CE/89. 

 
 

A exemplo de anos anteriores, o Governo computou, no exercício em exame, 

despesas a esse título para fins do cumprimento do índice mínimo constitucional, 

definido no art. 77, II, do ADCT da CR/88, acrescentado pela Emenda Constitucional 

nº. 29/00, fato que já motivou diversas recomendações por parte deste Tribunal de 

Contas, no sentido de que fossem desconsiderados, gradativamente, os referidos 

gastos no cômputo do índice. 

 
 

As demais despesas incluídas pelo Governo Estadual no cômputo do limite 

realizadas pelo IPSEMG, IPSM, Polícia Militar, com clientela fechada (expressão 

utilizada pelo Conselho Nacional de Saúde, na sétima diretriz, II, da Resolução nº 

322, de 08/05/2003) e pela COPASA com serviços de saneamento básico tarifado, 

bem como a inclusão das despesas não liquidadas, possibilidade não contemplada 

na Instrução Normativa TCEMG nº. 19/08, encontram-se em uma seara de ausência 

de clareza interpretativa, a impor urgente normatização legal, com vista ao 

saneamento definitivo das dúvidas relativas à composição do índice. 

 
 

A ausência de regulamentação da Emenda nº. 29, editada em 2000, até a 

data de hoje, deixa lacunas, permitindo interpretações diversas por parte dos 

gestores públicos e, em consequência, contabilizações de despesas de outras 

naturezas como gastos com a saúde, dificultando as ações de fiscalização dos 

órgãos de controle. 
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Acima de qualquer interpretação, o que não se pode perder de vista é a 

essencialidade do serviço que deverá ser prioridade na agenda dos gestores 

públicos, os quais, além de observar as diretrizes constitucionais na provisão desses 

serviços, relativamente à quantidade dos investimentos, deverão também atentar 

para a eficácia das ações implementadas, redundando em ganhos de bem estar 

para a população mineira. 

 
 

Com referência aos dispêndios a título de pagamentos de benefícios 

previdenciários realizados pelo FUNFIP, esta Corte de Contas já firmou 

entendimento, na emissão do parecer prévio relativo às contas dos exercícios de 

2007 e de 2008, no sentido de desconsiderá-los, tendo em vista que a CR/88, em 

seus artigos 194 a 203, distingue, explicitamente, os direitos à saúde, à assistência e 

à previdência social, conferindo-lhes diferentes regramentos o que, a priori, afastaria 

a possibilidade de enquadramento de despesas com encargos previdenciários em 

qualquer atribuição típica da saúde. 

 
 

Por esse motivo, entendemos que deverá ser mantido o mesmo entendimento 

no exercício sob exame, decotando-se do total das despesas computadas como 

ações e serviços públicos de saúde o valor de R$ 231,189 milhões. 

 
 

A CAEO excluiu as despesas empenhadas e não liquidadas e o valor do 

FUNFIP e verificou qual seria o novo percentual mínimo apurado, o qual está 

consolidado na Tabela 236, fls. 2132 do Relatório da CAEO/2009. Na mesma, 

demonstra-se que no Balanço Geral do Estado de uma receita vinculável de R$ 

21,809 bilhões, não R$ 3,189 bilhões (14,62%) teriam sido despendidos com ASPS 
 

e sim o valor depurado de R$ 2,958 bilhões, correspondendo ao índice apurado de 
 

13,56%, portanto superior aos 12% exigidos pela CR/88. 
 

 
 

Relativamente às  demais  despesas, mantemos o  entendimento que  esta 

Corte de Contas vem adotando, no sentido de recomendar ao gestor que aproprie, 

para fins do cômputo do índice constitucional, somente investimentos típicos da 

função saúde, evitando-se interpretações distorcidas do texto constitucional e no 
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sentido de  que sejam desconsiderados, gradativamente, os referidos gastos no 

cômputo do índice. 

 

 
7.2.4 ASPS – Acompanhamento da Emenda Constitucional 29/00 

no SIOPS 

 
 

Conforme a portaria conjunta do Ministério da Saúde e da Procuradoria Geral 

da  República  n.º  1.163,  de  11  de  outubro  de  2000,  foi  criado  o  Sistema  de 

Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS, o qual possibilita 

acompanhar as receitas totais e os gastos com ações e serviços públicos de saúde, 

estando disponibilizado para consultas na Secretaria de Estado da Saúde. 

 

 
 

Assim, mediante informação de  fls.  2139 do  Relatório da  CAEO/2009, 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 semestrais 

de 2009, e somente após a conclusão dos trabalhos da CAEO, motivo pelo qual não 

foi considerado. 

 
 

7.2.5 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 Estado/2009, conforme 

demonstrado na Tabela 245, fls. 2147 do Relatório da CAEO/2009. 

 
 

1 - Quanto à Função 10 – Saúde, no total de R$ 2,116 bilhões (62,85% do 

total de aplicações), a parcela mais significativa – R$ 769,705 milhões ou 22,86% – 

pertence à subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial. 
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Observa-se, às fls. 2148, que R$ 1,607 bilhão (47,93%) corresponderam a 

realizações de despesas em linhas externas ao SUS, como por exemplo a “clientela 

fechada” IPSEMG, IPSM e PMMG. A seu turno, R$ 1,746 bilhão (52,07%) 

representaram despesas executadas por unidades integrantes do SUS, entre elas 

FHEMIG, HEMOMINAS, FES e a UNIMONTES. 

 
 

2 - Em relação à Função 17 – Saneamento, destaca-se que as execuções 

realizadas na COPASA atingiram o montante de R$ 1,017 bilhão ou 30,21% das 

aplicações em ASPS. 

 
 

3 - No que tange à Função 9 – Previdência Social, com dispêndios de R$ 
 

231,188 milhões (6,86% do cômputo das aplicações em ASPS), as despesas são 

pertinentes à Previdência do Regime Estatutário. 

 
 

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 hipótese de enquadramento do custeio de 

aposentadoria de servidores públicos, mediante benefícios e encargos 

previdenciários nas aplicações em saúde. 

 
 

7.2.6 Aplicações em Saúde por Órgãos e Entidades segundo a 

Origem e a Procedência dos Recursos, segundo a Categoria 

Econômica e os Elementos de Despesa, e segundo os Itens de 

Despesa – Consolidados 

 

 
 

Conforme Tabela 241, às fls. 2142 do Relatório da CAEO/2009, destacam-se 

no financiamento das despesas com saúde a participação dos Recursos Ordinários 

(código 10), com 85,69% do total das aplicações no período, e dos Recursos da 

Contribuição Patronal do Estado aos Institutos de Previdência (código 49), 13,62%, 

custeando despesas no IPSEMG (46,31%) e no IPSM (53,69%). 
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Quanto à categoria econômica e os elementos de despesa, as despesas 

correntes, equivalentes a 82,84%, representaram a maior parte dos recursos, 

direcionadas ao custeio das ações e serviços de saúde, a saber: despesas com 

vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, 20,80%; aposentadorias e reformas, 

11,68%;  outros  serviços  de  terceiros  –  pessoa  jurídica,  19,58%;  material  de 

consumo, 13,46%; contribuições, 11,06% e outras despesas de pessoal decorrentes 

de contratos de terceirização, 5,21%, conforme fls. 2144, Tabela 242 do Relatório da 

CAEO/2009. 

 
 

Por fim, com relação aos itens de despesa – consolidados, verifica-se o maior 

aporte de recursos na execução do item vencimentos (11,60%), superando o 

montante despendido com auxílios (11,14%) e serviços médicos, odontológicos e 

laboratoriais, que atingiu 10,50% em relação ao total realizado, conforme fls. 2145, 

Tabela 243 do Relatório da CAEO/2009. 

 
 

7.2.7  ASPS – Restos a Pagar Não Processados 
 
 
 

Em 2009, foi inscrita em Restos a Pagar Não Processados a importância de 

R$ 178,077 milhões, segundo apurou a CAEO, fls. 2139, equivalendo a 7,58% do 

total  das  despesas  com  ASPS  executadas  por  meio  do  Orçamento  Fiscal  do 

Governo Estadual. 

 
 

Destaca-se que ainda resta um saldo de R$ 10,068 milhões (4,57%), 

pendentes de liquidação, concernentes às inscrições efetuadas no período de 2005 

a 2008, estando pois sujeitas a cancelamento, conforme fls. 2141 do Relatório da 

CAEO/2009. 

 
 

Salienta-se que este montante foi cancelado a partir de 9/4/10, através do 

Decreto 45.344/2010, que dispõe sobre o cancelamento de saldos de empenho 

inscritos em RPNP e dá outras providências. Diante do exposto, reitera-se a 

colocação da CAEO, às fls. 2141, do impacto de inscrições e posteriores 

cancelamentos de restos a pagar sobre os percentuais de aplicação em ações e 
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serviços públicos de saúde, apresentados pelo governo estadual para fins de 

cumprimento da EC 29/00. 

 
 

7.2.8  Convênios – SES e Organizações do Terceiro Setor 
 
 
 

Constatou-se, consoante o Relatório da CAEO/2009, fls. 2161 e 2162, a 

celebração de convênios entre a Secretaria de Estado de Saúde e entidades do 

terceiro setor, cujos valores avençados e repassados (empenhados, liquidados e 

pagos),  no  exercício  de  2009,  somaram  R$  1,401  bilhão.  Os  objetos  foram 

realizados mediante recursos alocados no Fundo Estadual de Saúde – FES, na 

atividade Promoção das Ações de DST/HIV/AIDS. 

 
 

Também, foi demonstrada pela CAEO a celebração de convênios, não 

relacionados pela SES, no total de R$ 390 mil, bem como outros repasses de 

recursos públicos pelas Secretarias SEDESE, SEEJ e SEGOV, empenhados e 

liquidados no exercício de 2009, no valor total de R$ 1.528.550,02, de acordo com 

as fls. 2162 e 2163 do Relatório da CAEO/2009. 

 
 

7.2.9  Hospital Risoleta Tolentino Neves 
 
 
 

No exercício de 2007, foi celebrado o convênio 097/07, com vigência até 
 

31/7/2012, entre a SES e a FUNDEP, com interveniência da FHEMIG e da UFMG, 

tendo como objeto, em síntese, dotar o Hospital Risoleta Tolentino Neves de plena 

capacidade operacional no atendimento à população e proporcionar a 

complementação da formação acadêmica e profissional dos alunos, servidores 

docentes e técnicos da UFMG, conforme fls. 2163 e 2164 do Relatório da 

CAEO/2009. 

 
 

A quantia  repassada à FUNDEP,  no  exercício de 2009,  foi  de  R$ 
 

83.757.686,00, após a celebração de dois termos aditivos ao convênio, em razão 

dos índices inflacionários e da alteração da quantidade individual de serviços 

prestados e da mudança do perfil assistencial. 
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O diretor da entidade encaminhou o relatório “Evolução do Perfil Assistencial”, 

período 2006 a 2009, onde demonstrou a evolução do perfil assistencial e da 

importância do hospital na assistência de urgência que se destacou como o principal 

prestador na categoria de urgência, com índice de 20,60% dos laudos de internação, 

à frente da Santa Casa, que apresentou um índice de 15,30%, conforme fls. 2164 do 

Relatório da CAEO/2009. 

 
 

Segundo o Relatório da CAEO/2009, fls. 2164/2165, a SES informa ter 

designado uma Comissão Especial de Avaliação – CEA, visando avaliar a execução 

do Convênio n. 097/2007, período 2007 a 2009, referente ao cumprimento de metas 

e diretrizes definidas no plano de trabalho do mencionado instrumento. Entretanto, 

em face do prazo constitucional para emissão de parecer prévio sobre as Contas de 

Governo/2009, os relatórios de avaliação não foram recebidos em tempo hábil. 

 

 
7.2.10  ASPS e os Investimentos em Transporte e Sistema Viário 

 
 
 

Em cumprimento ao disposto no art. 158, § 1º, da Constituição Estadual de 
 

1989, a CAEO constatou, às fls. 2165 e 2166, que no exercício de 2009 a relação 

apurada entre as aplicações em saúde e os investimentos em transporte e sistema 

viário foi de 2,74%, inferior àquela fixada no orçamento, de 3,38%. 

 
 

Quanto  aos  programas  de  saúde,  observa-se  que  nas  unidades 

orçamentárias SES, FHEMIG e HEMOMINAS, integrantes do SUS, as despesas 

realizadas ficaram acima das fixadas para o exercício. Quanto às unidades 

orçamentárias FUNED, ESP e FES as execuções ficaram abaixo do fixado. No 

FUNFIP, as execuções, no valor de R$ 231.188.617,91, ficaram acima do valor 

inicialmente fixado, em R$ 191.779.609,00, conforme fls. 2165 e 2166 do Relatório 

da CAEO/2009. 

 
 

Destaca-se assim que os recursos para os programas de saúde foram 

superiores aos destinados aos investimentos em transporte e sistema viário em 
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atendimento à CE/89 e que, em relação aos investimentos em transporte e sistema 

viário, a parcela mais significativa de despesas ficou com o DER/MG, no montante 

de R$ 1.581.167.418,53 (82,93%), conforme fls. 2166 do Relatório da CAEO/2009. 

 
 

7.2.11  A Saúde no Contexto dos Planos de Governo 
 
 
 

Com relação à função Saúde, o PMDI 2007 – 2023 estabeleceu objetivos 

estratégicos para a área de resultado denominada vida saudável, dentre eles: 

universalização do acesso e redução de disparidades regionais no atendimento à 

saúde; reduzir a mortalidade materno-infantil e promover hábitos de vida saudável, 

conforme fls. 2149 e Tabela 247 do Relatório da CAEO/2009. 

 
 

Registra-se que as despesas que compuseram o montante das aplicações em 

saúde, para efeito de verificação do limite constitucional, foram realizadas por meio 

dos programas estruturadores, associados e especiais, divididos de acordo com o 

PPAG (2008/2011). 

 
 

Os   programas  estruturadores  vinculados  à   saúde   apresentaram  uma 

execução de R$ 1,458 bilhão, contra uma despesa fixada de R$ 1,585 bilhão. Os 

programas associados apresentaram despesas realizadas de R$ 338,814 milhões 

para uma fixação de R$ 380,557 milhões, evidenciando uma realização inferior ao 

previsto  em  10,97%.  Por  outro  lado,  os  programas  especiais  apresentaram 

despesas realizadas de R$ 1,559 bilhão, para uma fixação no montante de R$ 1,477 

bilhão, evidenciando uma realização superior ao previsto em 5,52%, de acordo com 

o Relatório da CAEO/2009, às fls. 2150, 2158 e 2161. 

 
 

As  ações  que  mais  se  destacaram,  com  um  maior  volume  de  aporte 

financeiro, no programa estruturador e no programa associado foram, 

respectivamente, PRÓ-HOSP com um dispêndio de R$ 123,371 milhões, e farmácia 

de minas, com um total realizado de R$ 206,306 milhões, conforme fls. 2151 e 2159 

do Relatório da CAEO/2009. 
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Ainda com relação aos programas estruturadores, registra-se a inspeção 

ordinária realizada na SES, no exercício de 2009, com o objetivo de fiscalizar a ação 

PRÓ-HOSP, cujo processo nº 812.478, encontra-se em tramitação nesta Corte, sob 

minha relatoria. 

 
 
 

7.3  Amparo e Fomento à Pesquisa 
 
 
 

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. 

 
 

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. 

 
 

7.3.1  Repasse Constitucional 
 
 
 

A LOA fixou para o orçamento da FAPEMIG, no exercício de 2009, o valor de 

R$ 196.965.093,86, correspondente a 1% da previsão da Receita Orçamentária 

Corrente Ordinária – RCO. Esse valor foi alterado para R$ 201.975.150,46, em 

função da arrecadação da receita. A Tabela 260 do Relatório da CAEO/2009, fls. 

2169, demonstra o repasse efetuado pelo Estado no valor R$ 201.975.150,46, 

cumprindo a determinação constitucional em 100,09% em relação à receita corrente 

e de capital arrecadada no exercício. 

 
 

Entretanto, no Gráfico nº 19 exibido às fls. 2170 do relatório CAEO/2009, 

observa-se que do total do repasse efetuado em 2009 foi realizada a despesa no 
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valor de 145,54 milhões de reais. Assim, as despesas realizadas representaram 

 

72,06% do total transferido pelo Tesouro Estadual. 
 

 
 

A Tabela nº 260, fls. 2169, demonstra que a diferença entre o total das 

despesas realizadas e os repasses efetuados resultou num superavit financeiro de 

R$ 56,435 milhões, no exercício de 2009, que autorizou, por decreto estadual, a 

abertura de crédito suplementar no valor de R$ 57,319 milhões. 

 
 

De acordo com o relatório da CAEO/2009, às fls. 2171, os repasses à 

FAPEMIG deveriam ocorrer em parcelas mensais iguais, o que, todavia, não 

aconteceu. Conforme demonstrado na Tabela 261 do Relatório da CAEO/2009, o 

Estado transferiu, nos meses de fevereiro, maio e dezembro expressivos valores, em 

detrimento de repasse menor em outros meses. 

 
 

Verifica-se então que apesar de cumprir o dispositivo constitucional, entendeu 

a CAEO que o Estado o fez de maneira a compensar, em um mês, o 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. 

Entretanto, entendemos que os dados informados pela tabela nº 261, às fls 
 

2.171, não permitem a interpretação de que o repasse dos recursos deva ocorrer no 

mesmo mês de arrecadação da receita,  uma vez que somente depois de apurados 

os recursos financeiros arrecadados o duodécimo é repassado, podendo, inclusive, 

recair até o décimo dia do mês subseqüente. 

 
 

Ademais, o texto do art. 212 da Constituição Estadual de 1989 determina que 

as parcelas mensais serão equivalentes a 1/12 da receita orçamentária corrente 

ordinária  no  mesmo  exercício,  nada  havendo  que  se  possa  concluir  pela 

equivalência mensal no valor da parcelas mensais. Dessa forma, conclui-se pela 

inevitabilidade de repasses duodecimais variáveis em função da oscilação da 

arrecadação ao longo do exercício. 
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7.3.2  Destinação de recursos a entidades estaduais 
 
 
 

A LDO nº 17.710, de 08/08/08, determinou em seu art. 57 que dos recursos 

repassados à FAPEMIG, 25%, no mínimo, seriam destinados a financiamentos de 

projetos de pesquisa desenvolvidos por instituições estaduais. 

 
 

Analisando a Tabela nº 263 do relatório CAEO/2009, às fls. 2.173, verifica-se 

que o total de recursos repassados a entidades estaduais totalizaram, no exercício 

de 2009, a quantia de R$ 55.714.316,13, cerca de 27,50%, acima, portanto, dos 

25% previstos na LDO nº 17.710/08. 
 

 
 

7.3.3  Execução orçamentária da FAPEMIG 
 
 
 

Segundo a Lei 11.552/94, as despesas com a administração não poderão 

ultrapassar  o  valor  de  5%  do  orçamento  anual  da  FAPEMIG.    Esses  gastos 

atingiram  o  percentual  de  4,01%  das  despesas  orçadas,  no  valor  de  R$ 

233.307.024,00. Entretanto, ao serem comparadas com as despesas realizadas, 

equivalentes a R$ 154.521.303,00, o percentual das despesas com atividades-meio 

perfazem  6,06%,  consoante  Tabela  264,  exibida  às  fls.  2175  do  relatório 

CAEO/2009. 

 
 

Com relação às atividades finalísticas executadas pela FAPEMIG, assentou a 

CAEO que teve destaque na execução das despesas a participação da atividade 

Capacitação de Pesquisador das Instituições Estaduais e Concessão de Bolsas a 

Instituições Estaduais, Federais e Particulares que representou 27% do total 

realizado pela entidade.  Em que pese a referida atividade ter tido previsão inicial de 

R$ 32.000.000,00, em função do Programa de Capacitação de Recursos Humanos, 

houve suplementações orçamentárias que resultaram na realização de despesas da 

ordem de R$ 41.745.015,53. 

 
 

Por outro lado, a atividade Indução de Programas e Projetos de Pesquisa foi, 

segundo  a  CAEO,  a  que  teve  o  menor  desempenho  em  relação  ao  crédito 
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autorizado, pois dos R$ 35.970.784,00 que lhe foram reservados, somente executou 

R$ 9.160.988,81, ou seja, 25,47%. Justificou-se o baixo percentual de execução 

financeira pelos atrasos na submissão, aprovação e publicação de projetos na 

FAPEMIG. 

 
 

Também apresentou insatisfatório percentual de execução orçamentária o 
 

Programa Estruturador Rede de Inovações Tecnológicas que somente executou 
 

52,12% da dotação que lhe foi consignada. 
 

 
 

Com relação às despesas correntes, corresponderam a 7,48% do total 

realizado pela FAPEMIG, dentre as quais se destacaram a rubrica outros serviços 

de terceiro – pessoa jurídica e o item locação de mão-de-obra, que teve cerca de 

500% de aumento em relação ao exercício anterior, pois o referido item não é 

computado no índice da LRF para despesas de pessoal, diversamente do item 

outras despesas de pessoal decorrentes de terceirização de serviços, que teve 

reduzida sua participação no conjunto das despesas correntes. 

 
 

Apontou também o relatório da CAEO/2009 que trabalhos de auditoria 

realizados pela AUGE detectaram irregularidades praticadas pela FAPEMIG no 

repasse de recursos públicos a entidades inadimplentes junto ao SIAFI/MG, por 

intermédio da Fundação Artur Bernardes – FUNARB, que foi contratada, sem 

licitação, por meio de termo de outorga, para prestação de serviços passíveis de 

submeterem-se a procedimentos licitatórios. 

 
 
 
 

7.3.4  Relatório da FAPEMIG 
 
 
 

Segundo relatório da FAPEMIG encaminhado à CAEO, do orçamento no valor 

de R$ 232 milhões, R$ 203 milhões foram provenientes do Tesouro Estadual e R$ 

29 milhões obtidos de recursos próprios e convênios. Os recursos consignados à 

FAPEMIG que não foram empenhados até a data do encerramento do exercício não 

retornarão ao Tesouro Estadual, ficando assegurada a titularidade da FAPEMIG 
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sobre este excedente financeiro que será executado nos exercícios subsequentes 

na forma de recurso próprio. 

 
 

De   acordo   com   a   FAPEMIG,   o   êxito   orçamentário   é   resultado   da 

modernização da gestão de projetos, que focalizou a expansão de parcerias com 

entidades federais e internacionais, em busca de captação de capital externo. 

 
 

Os projetos desenvolvidos pela FAPEMIG em 2009 consistem, em síntese, no 

apoio à formação de redes de pesquisa científica e às publicações científicas e 

tecnológicas. 

 
 

Houve  também o  apoio  às  pesquisas em  empresas e  à  articulação das 

universidades  e  centros  de  pesquisa  com  o  meio  empresarial,  em  busca  de 

inovações tecnológicas para o aumento da competitividade dos produtos mineiros. – 

A  concessão de bolsas para iniciação científica, programas de pós-graduação e 

capacitação de Recursos Humanos dos pesquisadores e técnicos das instituições 

estaduais dedicadas às  atividades de  ciência, tecnologia e  informação também 

foram destaque nos projetos desenvolvidos, conforme aponta relatório da 

CAEO/2009, às fls. 2.179 e 2.180. 

 
 

7.3.5 Restos a Pagar 
 
 
 

A Tabela nº 266, às fls. 2181, demonstra que houve estratosférica redução da 

inscrição nos restos a pagar, processados e não processados. Os processados 

oscilaram de R$ 35.465.664,66 do exercício de 2008 para R$ 2.046.313,93 no 

exercício de 2009. Os não processados reduziram de R$ 3.441.088,29 em 2008 

para R$ 1.512.820,43 em 2009. 

 
 

Conforme relatório da CAEO, destacam-se entre os restos a pagar 

processados as despesas inscritas com a natureza de Auxílios – Transferências a 

Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos, equivalente a 97,81% do valor 

processado. Dos valores inscritos nos restos a pagar não processados destacam-se 
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as despesas Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, representando 72,80% 

 

do total. 
 

 
 

Da Tabela nº 267, constante às fls. 2.182, verifica-se que o saldo de 

disponibilidade financeira, equivalente a R$ 328.298.832,33, não possui exigibilidade 

a curto e longo prazo a comprometer o saldo apurado. Cabe destacar que o saldo de 

disponibilidade financeira saltou de cerca de R$ 236 milhões em 2008 para cerca de 

R$ 328 milhões em 2009. 

 

7.4  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, § 1º da Constituição Republicana de 1988, artigos 17, parágrafo único e 158, § 
 

2º, da Constituição Estadual de 1989 e, ainda, o art. 7º da Lei Estadual 13.768, de 
 

01/12/00. 
 

 
 

Ressalte-se que para efeitos de limitação dos gastos com publicidade do 

Governo estadual é inócua a proposta legal do art. 158, §2º, da Constituição 

Estadual, segundo a qual fica vinculada a despesa com publicidade do Estado ao 

percentual executado e pago das despesas decorrentes das propostas priorizadas 

nas audiências públicas regionais, uma vez que referidas audiências não veem 

sendo realizadas pela Assembleia Legislativa, conforme apontado no relatório da 

CAEO/2009, às fls. 2183. Assim, os gastos com publicidade estão sem parâmetros. 

 
 

Ademais, de acordo com Relatório da CAEO/2009, às fls. 2.183, a publicação 

trimestral das demonstrações das despesas com publicidade realizada no Diário 

Oficial tem ocorrido com critérios diferenciados entre os diversos órgãos do Estado, 

ou seja, alguns adotam o período do empenho da despesa, outros quando sucedeu 

a liquidação e, por fim, outros adotam o período em que ocorreu o pagamento. 
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Também, falta observar que existe determinação legal do art. 7º da Lei Estadual nº 

 

13.768/00 no sentido de indicar, na publicação, o órgão executor, a empresa 

contratante, o objeto da publicidade e a empresa publicitária. 

 
 

Portanto, o acompanhamento da execução das despesas e seu confronto 

com as publicações será possível somente se forem discriminados os valores e as 

fases das despesas (empenho, liquidação e pagamento), com vistas a assegurar 

maior transparência a estas despesas . 

 
 

Além disso, em reforço às recomendações anteriores feitas por esse Tribunal, 

faz-se necessária a adoção de padronização para as publicações trimestrais, 

segundo o que dispõe o parágrafo único do art. 17 da Constituição Estadual de 

1989, indicando-se sempre o contratante, o objeto da publicidade e a empresa 

publicitária, de acordo com as determinações do art. 7º da Lei 13.768/00, 

demonstrando, ainda, todos os estágios da despesa. 

 
 
 
 

7.4.1  Despesas com Publicidade no Exercício 
 
 
 

A despesa com publicidade, em 2009, totalizou R$ 186.589.573,74, sendo R$ 
 

98.091.672,13 da administração direta, R$ 1.574.866,78 da administração indireta, 

R$ 6.113.973,30 dos fundos, além de R$ 80.809.061,53 referentes às empresas 

públicas e às sociedades de economia mista sob controle do Governo, conforme se 

demonstra no Gráfico nº 20, fls. 2186, do Relatório da CAEO/2009. 

 
 

Conforme se registra às fls. 2186, 88,76% as despesas com publicidade no 

exercício de 2009 estão distribuídas entre a Secretaria de Estado do Governo, R$ 

85,688 milhões, representando 45,92% do total do exercício; a CEMIG e suas 

subsidiárias, R$ 28,486 milhões (15,27%), a COPASA, R$ 20,954 milhões (11,23%), 

a CODEMIG, R$ 14,623 milhões (7,84%), a Assembleia Legislativa, R$ 9,745 

milhões (5,22%) e o Fundo Estadual de Saúde – FES, R$ 6,112 milhões (3,28%). 
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As maiores despesas com publicidade realizadas pelo governo mineiro, em 

 

2009, deram-se na Secretaria de Estado de Governo, que efetuou um total de R$ 
 

61,010 milhões em campanhas publicitárias, correspondente a 57,68% da despesa 

com publicidade da administração direta, indireta e fundos. 

 
 

A Tabela nº 268, fls. 2187, evidencia os maiores credores de campanhas 

publicitárias da administração direta, indireta e fundos, no exercício de 2009, onde 

se vê que 53,41% das despesas estão concentradas nas agências Consórcio 

MPM/Populus, RC Comunicação Ltda. e 3P Comunicação Ltda. No que se refere às 

empresas estatais, as empresas 3P Comunicação LTDA e RC Comunicações 

também  figuram  entre  os  maiores  credores,  com  11,95%  e  12,42%, 

respectivamente. 

 
 

7.4.2  Despesas impugnadas 
 
 
 

De  acordo  com  relatório  da  CAEO/2009,  às  fls.  2.191,  permanecem 

registradas na Secretaria de Estado de Governo, no valor de R$ 1.339.564,78, 

despesas com publicidade impugnadas em exercícios anteriores. 

 
 

Foi efetuada inspeção extraordinária por equipe técnica deste Tribunal, no 

período de 5/11/01 a 6/3/02, na então Secretaria de Estado 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 no Processo Administrativo de n. 690.709, 

encontra-se na 4ª Coordenadoria de Fiscalização Estadual, conforme consulta ao 

SGAP feita em 23/04/10. 

 
 

7.4.3  Considerações Finais 
 

Tendo em vista a inobservância de recomendações das Contas 

Governamentais dos exercícios anteriores com relação à inexistência de previsão 

orçamentária específica para registro das despesas de publicidade, associada à 
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dificuldade relatada pela CAEO para acompanhamento dos gastos com publicidade, 

reforçamos a necessidade da adoção das seguintes providências: 

a)      Padronização das publicações trimestrais dos gastos com publicidade, em 

atendimento às determinações do art. 7º da Lei 13.768/00; 

b)     Com o propósito viabilizar o acompanhamento de referidas despesas, 

recomenda-se a criação de um elemento de despesa específico para o registro 

contábil das operações relacionadas à publicidade institucional, as quais tem sido 

registradas no elemento 39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica, que 

não permitem detalhamento das despesas realizadas. 

 
 
 

7.5  Precatórios e Sentenças Judiciais 
 
 
 

Das  decisões  judiciais  condenatórias transitadas em  julgado  oriundas  de 

ações manejadas contra a Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, surgem 

os   precatórios,   os   quais   serão   satisfeitos   conforme   a   cronologia   de   sua 

apresentação pelos tribunais à autoridade competente do respectivo ente federativo. 

Ou seja, é forma de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, regulada 

pelo art. 730 do Código de Processo Civil. Em realidade, funciona como sucedâneo 

de penhora, em virtude do princípio da impenhorabilidade de bens públicos. 

 
 

Por força do insculpido no § 5° 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°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. 

 
 

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, de 13/9/00, determinou que as dotações fossem consignadas 

diretamente ao Poder Judiciário, porquanto tal verba não pertence ao Executivo, 

nem ao Legislativo ou a qualquer órgão constitucional autônomo, mas tão somente 

ao Judiciário, com destinação específica aos credores do Estado. 
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Nesse contexto, também há de se registrar a alteração na legislação advinda 

com a promulgação da Lei Federal 11.429, em 26/12/06, que dispõe sobre a 

utilização de parte dos depósitos judiciais de tributos para pagamento de precatórios 

de qualquer natureza 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, dispondo, em seus artigos 1º e 2°, sobre os procedimentos de repasse 

dos depósitos judiciais do Estado e sua utilização no pagamento de precatórios e da 

dívida fundada estadual. Nos termos de seu art. 3º, foi prevista a constituição do 

fundo de reserva a que se refere a Lei Federal 11.429/06, a fim de garantir a 

manutenção de recursos suficientes para atender a possíveis despesas com 

restituições de depósitos judiciais a contribuintes. 

 
 

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. 

 
 

Mister destacar, outrossim, que a Emenda Constitucional 62, de 9/12/09, 

alterou a disciplina dos pagamentos de precatórios e sentenças judiciais, com a 

modificação do art. 100 da Constituição da República e com a inclusão do art. 97 no 

Ato das Disposições Transitórias da Constituição da República, prevendo um regime 

especial de pagamento para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que 

estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, no âmbito de suas 

administrações direta e indireta, enquanto não for editada a lei complementar 

mencionada no § 15 do art. 100 da Constituição da República, ficando afastado, 

nesse caso, os preceitos insculpidos no art. 100 da Constituição Federal, salvo em 
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relação a seus §§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de 

juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação da referida emenda 

constitucional. 

 
 

Regulamentando o § 1º do art. 97 do ADCT, o Poder Executivo do Estado de 

Minas Gerais editou o Decreto 45.317, de 5/3/10, no qual opta pelo parcelamento do 

saldo dos precatórios e sentenças judiciais pendentes de pagamento em 15 anos. 

 
 
 
 

7.5.1  Execução Orçamentária e Financeira 
 
 
 

A  Tabela  269,  às  fls.  2195  do  Relatório  da  CAEO/2009,  revela  que  a 

execução orçamentária da despesa com precatórios e sentenças judiciais ocorreu 

integralmente no Poder Executivo, no montante de R$ 178,689 milhões, sendo R$ 

89,289 milhões (49,97%), pela administração direta e R$ 89,399 milhões (50,03%), 

pela administração indireta. 

 
 

Cumpre ressaltar que de acordo com o § 6° 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 destinados a pagamento de precatórios serão entregues ao 

Judiciário para que se 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 que será 

consignado ao Poder Judiciário são os recursos financeiros (numerários), os quais 

deverão ser depositados em conta bancária aberta para esse fim, cabendo ao 

Judiciário  promover os  pagamentos. Essas  quitações têm  como  suporte 

orçamentário a rubrica Sentenças Judiciárias de cada entidade devedora, a quem 
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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-se à análise da Tabela 
 

270, às fls. 2196 do Relatório da CAEO/2009, na qual se verifica que alguns órgãos 

e entidades da Administração Pública Estadual deixaram de cumprir os comandos 

contidos nos § 5° do art. 100 da Constituição Federal e § 1° do art. 29 da Lei 17.710, 

de 8/8/08 (LDO/2009), que obrigam a inclusão no orçamento de verba necessária ao 

pagamento de seus débitos oriundos de sentenças judiciais transitadas em julgado, 

com base na relação de débitos apresentados até 1° de julho. 

 
 

Dentre as 43 (quarenta e três) unidades orçamentárias que alocaram recursos 

no orçamento para acobertar despesas com precatórios judiciais, 18 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. 2196 e 2197, indica que os valores fixados por aquelas unidades foram 

subestimados em relação ao montante real que deveria compor o orçamento. 

 
 

Outro aspecto destacado pela CAEO, às fls. 2197, ainda atinente à Tabela 
 

270, diz respeito ao fato de que poucos órgãos e entidades concentram 88,95% da 

despesa realizada com precatórios e sentenças judiciais. São eles: Advocacia-Geral 

do Estado (49,96%), Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 

Gerais (23,35%), Departamento de Estradas de Rodagem (10,68%) e Fundação 

Hospitalar do Estado de Minas Gerais (4,96%). 

 
 

Já no que concerne às despesas de precatórios e sentenças judiciais 

efetivamente pagas, infere-se da Tabela 272, às fls. 2197 do Relatório da 

CAEO/2009, que foi pago o total de R$ 152,955 milhões, o que representa 85,60% 

da despesa realizada em 2009, ao passo que, em 2008, o montante pago foi de R$ 

82,029 milhões, 16,39% da despesa realizada. Nesse cenário, o Relatório da 

CAEO/2009 aponta, às fls. 2198, que houve um incremento de 86,46%, em termos 

nominais, do total de pagamentos efetuados em 2009 relativos às obrigações com 

precatórios e sentenças judiciais em relação ao total pago no exercício anterior. 
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Verifica-se da Tabela 272, às fls. 2197, que a despesa realizada com 

precatórios e sentenças judiciais no exercício de 2009, no valor de R$ 178,688 

milhões, representou um decréscimo de cerca de 64% em relação ao exercício de 

2008, no qual a despesa realizada totalizou R$ 500,332 milhões. 
 
 
 

7.5.2 Saldos  a  Pagar  de  Precatórios  e Sentenças  Judiciais nas 
 

Administrações Direta e Indireta 
 
 
 

De início, cabe registrar que, segundo informa o Relatório da CAEO/2009, às 

fls. 2199, diante da inovação implementada pela Emenda Constitucional 62/2009 no 

ordenamento jurídico, a contabilidade estadual teve que se adequar, promovendo a 

reclassificação contábil do saldo de precatórios e sentenças judiciais, inscrito em 

obrigações liquidadas a pagar e registrado no grupo do passivo circulante. Esse 

saldo passou a ser registrado no grupo do passivo exigível a longo prazo, sendo 

apropriado em duas contas, quais sejam, sentenças judiciais/precatórios anteriores à 

LRF – conta n. 222.99.06.01 – e sentenças judiciais/precatórios posteriores à LRF – 

conta n. 222.99.06.02. 

 
 

O impacto da Emenda Constitucional 62/2009 na contabilização do saldo de 

precatórios e sentenças judiciais pode ser verificado na Tabela 275, às fls. 2202, 

tendo em vista que as baixas a título de “cancelamentos/anulações/descontos” 

totalizaram R$ 1,378 bilhão justamente em decorrência da citada reclassificação 

contábil, consoante esclarece a CAEO, às fls. 2202. 

 
 

Segundo o Relatório da CAEO/2009, às fls. 2199, o saldo de precatórios e 

sentenças judiciais inscrito em obrigações exigíveis a longo prazo, em 31/12/09, 

atingiu o valor de R$ 1,613 bilhão, do qual  R$ 424,403 milhões são devidos pela 

administração direta e R$ 1,188 bilhão pelas autarquias e fundações, conforme 

informação do SIAFI. 
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Em relação aos precatórios e sentenças judiciais consignados no relatório de 

restos a pagar processados, nas obrigações de curto prazo, tem-se o montante de 

R$ 26,180 milhões apurado em 31/12/09, nos termos do Relatório da CAEO/2009, 

às fls. 2199. 

 
 

Nessa  esteira,  verifica-se  que  o  saldo  total  de  precatórios  e  sentenças 

judiciais,  em  31/12/09,  alcançou  o  total  de  R$  1,639  bilhão,  considerados  os 

passivos exigíveis a curto e a longo prazo. 

 
 

Da análise da Tabela 276, às fls. 2202, conclui a CAEO que do total da 

despesa orçamentária realizada com precatórios e sentenças judiciais pela 

administração pública direta e indireta estadual, no valor de R$ 178,689 milhões, 

foram pagos R$ 152,955 milhões, que correspondem a 85,59% do total realizado. 

Do saldo das obrigações liquidadas a pagar de exercícios anteriores, existente em 

31/12/08, no montante de R$ 1,425 bilhão, foram pagos, no exercício de 2009, R$ 
 

45,902 milhões, que representam 3,22% daquele saldo. Considerando esses dados, 

tem-se que, em 2009, foi despendida a quantia total de R$ 198,857 milhões com o 

pagamento de precatórios e sentenças judiciais. 

 
 

7.5.3  Dos Controles Realizados pela Advocacia-Geral do Estado, 

pelo Tribunal Regional do Trabalho – 3ª Região – e pelo TJMG 

 
 

7.5.3.1  Advocacia-Geral do Estado 
 
 
 

No que tange ao item em epígrafe, cabe destacar que os dados que 

embasaram a análise da CAEO foram extraídos dos relatórios de controle de saldos 

apresentados a esta Corte pela Procuradoria do Tesouro, Precatórios e Trabalho da 

AGE e pelo TJMG. 

 
 

Consoante o Relatório da CAEO/2009, às fls. 2203, a Procuradoria do 

Tesouro, Precatórios e Trabalho da Advocacia-Geral do Estado, o Juízo Auxiliar de 

Conciliação de Precatórios do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e a 



Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2009 158 

 

 

 
Central de Conciliação de Precatórios – CEPREC – do Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais vem atuando em parceria em precatórios trabalhistas e execuções 

de menor valor envolvendo órgãos e entidades da Administração do Estado de 

Minas Gerais. 

 
 

7.5.3.2  Tribunal Regional do Trabalho – 3ª Região 
 
 
 

No tocante ao montante dos recursos repassados mensalmente ao TRT – 3ª 

Região, observa-se, com base no Relatório da CAEO/2009, às fls. 2203, que os 

depósitos totalizaram R$ 1,071 milhão, enquanto a quantia paga foi de R$ 1,064 

milhão, restando um saldo de R$ 6,592 mil para o exercício seguinte, conforme 

Tabela 277, às fls. 2204. 

 
 

Levando-se em consideração que o Estado depositou, em 2008, o valor de 

R$ 835 mil que, acrescidos ao saldo anterior, permitiu o pagamento de R$ 896 mil, 

segundo informa  a  CAEO,  às  fls.  2203,  verifica-se um  discreto acréscimo nos 

valores repassados ao TRT da 3ª Região, no exercício de 2009. 

 
 

Tal  aumento  também  pode  ser  apurado  no  que  tange  ao  repasse  dos 

recursos para pagamento de execuções de pequeno valor, evidenciado na Tabela 

278, às fls. 2204, uma vez que, em 2009, foram registrados R$ 3,225 milhões em 

depósitos e R$ 3,027 milhões em pagamentos, enquanto, em 2008, os valores foram 

R$ 3,045 milhões e R$ 3,006 milhões, respectivamente, segundo aponta a CAEO, 

às fls. 2205. 

 
 

7.5.3.3  Controle Financeiro Efetuado pelo TJMG 
 
 
 

Diferentemente da situação delineada no  item anterior, os  valores 

estampados na Tabela 279, às fls. 2205 do Relatório da CAEO/2009, revelam que, 

no exercício de 2009, houve uma diminuição substancial, tanto nos depósitos 

efetuados pelo tesouro estadual, no valor de R$ 63,658 milhões, quanto nos 

pagamentos realizados pelo Tribunal de Justiça, no total de R$ 60,391 milhões. Isso 
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representa um decréscimo de 70,40% no montante dos depósitos – R$ 215,095 

milhões –  e  72,19% nos pagamentos –  R$  217,278 milhões –  em  relação ao 

exercício de 2008. 

 
 

Pelo exposto, constata-se que somando os recursos repassados ao TJMG e 

ao TRT da 3ª Região, os depósitos efetivados pelo Poder Executivo estadual 

totalizam R$ 67,955 milhões e os pagamentos R$ 64,483 milhões. Esses valores 

que indicam uma redução de 68,97% e 70,85%, respectivamente, em comparação 

com o exercício anterior. 

 
 
 
 

7.5.4 Considerações Finais 
 
 
 

No que toca à movimentação de recursos para pagamento de precatórios e 

sentenças judiciais, a análise feita pela CAEO aponta, às fls. 2206, que há 

inconsistências entre os valores registrados no SIAFI, os informados nos controles 

financeiros apresentados pelo TRT da 3ª Região e pelo TJMG, e os registrados na 

conta contábil n. 112.04.01.00.00, Sentenças/Depósitos Judiciais, do subgrupo 

Créditos em Circulação, do Ativo Circulante. 

 
 

Cabe esclarecer que a conta contábil n. 112.04.01.00.00 tem o objetivo de 

registrar  o  montante  consignado  ao  Poder  Judiciário  para  o  pagamento  de 

precatórios e sentenças judiciais e dela consta um saldo de R$ 58,128 milhões 

repassados em 2009, conquanto o total registrado nos controles financeiros dos 

referidos Tribunais foi de R$ 67,955 milhões de depósitos, R$ 64,483 milhões de 

pagamentos e R$ 7,347 milhões de saldo, em 31/12/09. 

 
 

Conforme assinalado no Relatório da CAEO/2009, às fls. 2206, tais 

divergências já foram objeto de apontamentos e recomendações em exercícios 

anteriores. Todavia, 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 quitação de precatórios e sentenças 
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judiciais, visando assegurar a exatidão das informações constantes dos balancetes 

contábeis. 

 
 

Nesse contexto, a CAEO sugere, às fls. 2206, que seja alertada a AGE, bem 

como os demais órgãos com competência para realizar o controle financeiro da 

movimentação de recursos destinados ao pagamento de precatórios e sentenças 

judiciais, que uniformize os procedimentos de contabilização, especialmente no que 

concerne às baixas efetuadas. Nessa esteira, a CAEO sugere, outrossim, que seja 

alertada a Auditoria - Geral do Estado para que, a partir do exercício de 2010, 

acompanhe a implementação da referida uniformização no que tange aos controles 

processual e contábil. 

 
 
 

7.6  Dívida Ativa 
 

 
 
 

7.6.1  Fundamentação 
 
 
 

Nos termos da Lei 4.320/64, serão inscritos em Dívida Ativa os créditos da 

Fazenda Pública exigíveis pelo transcurso do prazo de pagamento, anteriormente 

reconhecidos e não pagos pelos respectivos devedores. 

 
 

Ainda em âmbito nacional, a Lei 6.830/80 disciplina a cobrança judicial da 

Dívida da Fazenda Pública e estabelece, no § 3º do art. 2º, que a inscrição em 

dívida ativa constitui ato de controle da legalidade, realizado pelo órgão com 

competência para apurar a liquidez e certeza do crédito. 

 
 

Em  Minas  Gerais,  a  Lei  Estadual  6.763/75,  alterada  pela  Lei  Estadual 
 

17.247/07, consolida a legislação tributária e a Lei Estadual 14.699/03, versa sobre 

as formas de extinção e garantias do crédito tributário. Já o inciso XX do art. 3° do 

Decreto 44.113, de 21/9/05, estabelece que compete à Advocacia-Geral do Estado 

inscrever e cobrar a Dívida Ativa do Estado e de suas autarquias e fundações 

públicas, exercendo o controle da legalidade de seu lançamento. 
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Também cabe citar o Decreto 44.747, de 3/3/08, que regulamenta o processo 

e os procedimentos tributários administrativos utilizados na Secretaria de Estado da 

Fazenda, cuja competência abarca o controle e a cobrança da dívida ativa de 

natureza tributária, nos termos do inciso XI do art. 2º do Decreto 43.193, de 14/2/03. 

 

 
7.6.2  Medidas Adotadas para Cobrança da Dívida Ativa 

 
 
 

Neste tópico, em atenção às solicitações feitas pelo Conselheiro Relator, a 

AGE prestou informações, por meio do Ofício AGE/GAB/ADJ/AGA n. 19/10, sobre as 

ações implementadas visando à recuperação de ativos e combate à sonegação 

fiscal, tais como: edição de resolução conjunta com a SEF para a consolidação de 

procedimentos para a arrecadação mais eficiente do crédito tributário, bem como a 

intensificação da  atuação,  em  parceria  com  a  SEF  e  o  Ministério  Público,  no 

combate  à  sonegação  fiscal,  ao  crime  de  lavagem  de  dinheiro  e  ao  crime 

organizado. 

 
 

Além dessas medidas, o Relatório da CAEO/2009 elenca, às fls. 2208 a 2210, 

algumas ações adotadas em exercícios anteriores voltadas à efetividade na 

recuperação de ativos e ao aperfeiçoamento dos mecanismos de controle, 

destacando-se: a criação do Comitê Institucional de Recuperação de Ativos – CIRA; 

a constituição de comissão especial para promover estudos sobre o tema da dívida 

ativa; a instituição do Cadastro Informativo de Inadimplência – CADIN; a instituição 

do Programa de Parcelamento Especial de Crédito Tributário relativo ao ICMS, por 

meio do Decreto 44.695, de 28/12/07; entre outras. 

 
 

7.6.3 Síntese da Situação Patrimonial da Dívida Ativa 
 
 
 

A Tabela 280, às fls. 2210 do Relatório da CAEO/2009, demonstra que a 

dívida ativa da administração direta apresentava o saldo de R$ 1,774 bilhão, em 

31/12/09, o que representa um decréscimo de 92,82% em relação ao final do 

exercício de 2008, quando o saldo era de R$ 24,717 bilhões. A CAEO informa, às 

fls. 2211, que essa diferença decorreu, majoritariamente, da constituição de provisão 
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para perda de créditos inscritos em dívida ativa, em obediência ao Princípio 

Fundamental da Prudência, previsto pela Resolução do Conselho Federal de 

Contabilidade – CFC 750/93, e em atenção às reiteradas recomendações feitas por 

esta Corte. 

 
 

Já na seara da administração indireta, a Tabela 280 evidencia que a dívida 

ativa registrava um total de R$ 1,070 bilhão, em 31/12/09, saldo inferior em 55,27% 

ao do exercício de 2008, R$ 2,392 bilhões. Tal diminuição se deu, sobretudo, em 

razão da reclassificação contábil de valores ainda não reconhecidos como dívida 

ativa efetuada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares – IPMS, 

informada por este instituto a esta Corte por meio do Ofício n. 45/2010, DF/DAFC, 

de 1/2/10, conforme análise da CAEO, às fls. 2211. 

 
 

Nesse ponto, registra-se o fato de que, não obstante as recomendações feitas 

por este Tribunal, a administração indireta não constituiu provisão para perdas de 

dívida ativa, descumprindo o supracitado Princípio Fundamental da Prudência, 

regulamentado na Resolução CFC 750/93. 

 
 

Na Tabela 281, às fls. 2212 do Relatório da CAEO/2009, foram discriminados 

os créditos inscritos em dívida ativa por unidade orçamentária. Segundo o Relatório 

da CAEO/2009, no tocante ao saldo da Fundação Estadual do Meio Ambiente – 

FEAM, merece destaque o fato de que, a partir de junho de 2009, foram atendidas 

as recomendações desta Corte referentes à contabilização dos créditos não 

tributários inscritos em dívida ativa, que totalizaram R$ 753,376 mil, nos termos da 

informação encaminhada à CAEO por meio do Ofício n. 03/2010/GAB/SISEMA, de 

29/1/10. 
 

 
 

Ainda com base na Tabela 281, a CAEO assinala, às fls. 2212, que o IPSM, 

cumprindo orientações das Superintendências Centrais de Contadoria Geral – 

SCCG/SEF – e do Procurador-Chefe do IPSM, reclassificou contabilmente as 

contribuições a  receber, segundo comunicado por meio do retrocitado Ofício n. 

45/10 DF/DARC. 
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7.6.4  Receita da Dívida Ativa 
 
 
 

O comparativo entre a receita da dívida ativa prevista e arrecadada, por 

unidade orçamentária, pode ser observado na Tabela 282, às fls. 2213 do Relatório 

da CAEO/2009, a qual demonstra que a dívida ativa efetivamente arrecadada 

totalizou R$ 261,691 milhões, o que corresponde a 101,15% da previsão de R$ 

258,726 milhões. 
 

 
 

A CAEO também ressalta, às fls. 2213, que a receita advinda da dívida ativa 

do IPVA, R$ 766.471,10, superou em 164,06% o valor estimado e a referente a 

outras taxas, fonte 53, superou em 2.016,12% o montante estimado. 

 
 

No  que  diz  respeito  à  receita  auferida  diretamente  pelo  Instituto  de 

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG – e pela FEAM, a 

Tabela 282 evidencia que os totais da dívida ativa efetivamente arrecadada – R$ 

99.866.059,95 e R$ 540.437,68, respectivamente – representaram um aumento de 
 

150,85% e 820,80%, respectivamente, do valor previsto. Consoante análise da 

CAEO, às fls. 2213, essa diferença sinaliza um maior esforço dessas entidades no 

controle e cobrança de seus créditos. 

 
 

Seguindo com o exame da Tabela 282, o Relatório da CAEO/2009 aponta, às 

fls. 2213, a diferença de R$ 3.344,80 entre o valor da dívida ativa efetivamente 

auferida pela administração direta, R$ 161.284.967,02, e o valor constante das 

mutações passivas, conta 5.1.3.02.01, R$ 161.281.631,22. Nesse ponto, a CAEO 

informa que a divergência verificada corresponde ao valor lançado na Tabela 282 

como multas e juros de mora da dívida ativa da taxa de fiscalização judiciária, que 

também deveria compor o saldo da variação patrimonial. 

 
 

Tal divergência consta dos itens que integram a abertura de vista concedida 

pelo  Conselheiro  Relator  ao  Governador  do  Estado,  a  fim  de  que  sejam 

apresentadas as razões de justificativa acerca da diferença de R$ 3.344,80 entre o 
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saldo  da  receita  de  dívida  ativa  arrecadada pela  administração direta,  unidade 

orçamentária 9999 – EMG – e o saldo das mutações passivas, conta 5.1.3.02.01. 

 
 

Outro fato proeminente apontado no Relatório da CAEO/2009, às fls. 2214, 

diz respeito à retração na arrecadação da dívida ativa, cujo total em 2009 foi 70,09% 

menor que no exercício de 2008, conforme Tabela 283, às fls. 2214. 

 

 
7.6.5 Demonstrativos da Advocacia-Geral do Estado 

 
 
 

De início, registra-se o apontamento da CAEO, às fls. 22214 e 2215, de que, 

em  virtude  da  ausência  de  detalhamento dos  saldos  e  da  movimentação  dos 

créditos inscritos em dívida ativa no armazém de informações – SIAFI, esta Corte de 

Contas buscou subsídios na Advocacia-Geral do Estado para a abordagem deste 

tópico. 

 
 

Com base nas informações encaminhadas pela AGE, a CAEO elaborou a 

Tabela 284, às fls. 2216, relativa à composição qualitativa da dívida ativa, por tributo, 

em que se observa que essa é formada essencialmente de créditos de ICMS, 

98,84%. Além disso, constata-se um significativo crescimento da dívida ativa de 
 

IPVA, 240,75%, de taxa florestal, 245,75%, e de taxa de incêndio, 272,90%. 
 

 
 

Ainda em relação à Tabela 284, às fls. 2216 do Relatório da CAEO/2009, 

verifica-se que, em 2009, o saldo dos créditos tributários inscritos em dívida ativa 

atingiu o montante de R$ 27,049 bilhões, o que representa acréscimo de 9,44%, em 

relação ao exercício de 2008. 

 
 

No tocante ao saldo da dívida ativa, a CAEO salienta, às fls. 2218, que havia 

uma diferença de R$ 373.508,11 em relação ao saldo consignado no SIAFI e o saldo 

informado pela AGE, em 31/12/08. Ocorre que essa divergência foi regularizada ao 

longo do exercício de 2009, conforme se depreende da Tabela 288, às fls. 2218 do 

Relatório da CAEO/2009. 
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Não obstante a equivalência entre o valor informado pela AGE e o valor 

registrado no SIAFI quanto ao saldo da dívida ativa tributária, o Relatório da 

CAEO/2009 indica, às fls. 2218, que há divergência de R$ 31.199,53 entre o saldo 

atual do valor principal da dívida ativa tributária constante da Tabela 288, às fls. 

2218, e o somatório dos saldos do principal da dívida ativa tributária realizáveis a 

curto e a longo prazo informados na Tabela 280, às fls. 2210. A CAEO deduz, às fls. 

2218, que essa divergência resulta da escrituração invertida desse valor, tendo em 

vista que a mesma diferença é verificada ao se comparar os valores referentes aos 

saldos das multas e juros da dívida ativa tributária, consignados nas Tabelas 280 e 

288. 
 

 
 

Esse fato integrou a abertura de vista concedida pelo Conselheiro Relator ao 

Governador do Estado, a fim de que sejam apresentadas as razões de justificativa 

acerca da escrituração invertida da quantia de R$ 31.199,53 acima discriminada. 

 
 

No que tange às baixas efetuadas na dívida ativa, apura-se da Tabela 288, às 

fls. 2218 do Relatório da CAEO/2009, que essas totalizaram R$ 465,572 milhões, 

em 2009, sendo que apenas R$ 162,281 milhões decorreram de pagamentos, à 

vista ou parcelados. Assim, tem-se que cerca de 65% das baixas efetuadas na 

dívida ativa no exercício de 2009 não ensejaram efetiva arrecadação de receita. 

 
 

Em que pese a equivalência entre o valor constante do SIAFI e o valor 

informado pela AGE quanto ao total dos pagamentos da dívida ativa, à vista e 

parcelados,  a  CAEO  verifica,  às  fls.  2219,  a  existência  de  diferença  de  R$ 

999.546,11 entre o saldo total dos pagamentos e o valor registrado em mutações 

passivas, conta 5.1.3.02.01. Essa inconsistência integrou os itens objeto de abertura 

de vista concedida pelo Conselheiro Relator para que o Governador do Estado se 

manifestasse sobre a divergência no valor de R$ 999.546,11, entre o saldo dos 

pagamentos recebidos e o saldo consignado na conta de mutações passivas, n. 

5.1.3.02.01. 
 

 
 

Quanto às extinções e exclusões dos créditos tributários, a Tabela 289, às fls. 
 

2219  do  Relatório  da  CAEO/2009, explicita  que  esses  totalizaram  R$  249,611 
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milhões no exercício de 2009. Dessa quantia, conforme apontamento da CAEO, às 

fls. 2220, as baixas mais significativas decorreram de decisão judicial, que 

alcançaram o montante de R$ 185,371 milhões, valor que representa 74,26% do 

total das baixas efetuadas. 

 
 

7.6.5.1 Créditos Tributários a Inscrever em Dívida Ativa 
 
 
 

No que concerne ao tópico em epígrafe, a Tabela 290, às fls. 2221 do 

Relatório da CAEO/2009, foi elaborada pela CAEO a partir dos dados registrados no 

SIAFI e dos dados apresentados pela SEF, por meio do Ofício 

OF.SEF.GAB.SEC.n.57/10 e evidencia o total dos créditos a inserir em dívida ativa. 

Dessa  tabela  constata-se  que  os  créditos  em  fase  administrativa  –  créditos 

tributários vencidos e não pagos até o final do exercício de 2009, mas ainda não 

inscritos pela AGE – totalizam R$ 5,041 milhões, sendo o montante mais 

representativo entre os créditos a inscrever em dívida ativa. 

 
 

O Relatório da CAEO/2009 destacou, às fls. 2221, o empenho da SEF e da 

AGE no sentido de regulamentar o sistema estadual de parcelamento fiscal, por 

meio da Resolução Conjunta n. 4.069, em vigor desde 20/1/09, e promover a 

otimização e padronização do controle exercido por esses órgãos. 

 
 

Apesar da edição dessa resolução pela SEF, e pela AGE, importa notar que a 

CAEO identificou, às fls. 2221, uma diferença de R$ 532.453.807,02 entre o valor 

constante do SIAFI e o valor informado pela SEF no que tange aos créditos a 

inscrever em dívida ativa que foram objeto de parcelamento, consoante a Tabela 

290, às fls. 2221. Também esse apontamento foi incluído na abertura de vista 

concedida  ao  Governador  do  Estado  para  que  se  manifestasse  acerca  da 

divergência de R$ 532.453.807,02 entre o valor registrado no SIAFI e o apresentado 

pela SEF quanto aos créditos a inscrever em dívida ativa parcelados. 

 

 
7.6.6  Considerações Finais 
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Concluindo a análise da matéria afeta à dívida ativa, a CAEO enfatiza, às fls. 

 

2221 e 2222, que, por um lado, houve avanços no sistema de fiscalização, controle 

e arrecadação dos créditos tributários, destacando o atendimento de algumas 

recomendações feitas por esta Corte quanto à sua contabilização, à constituição de 

provisão para perdas de dívida ativa, entre outros aspectos positivos. Lado outro, a 

CAEO repisa algumas circunstâncias que obstam um exame técnico mais 

aprofundado e consistente da movimentação da dívida ativa, mormente no que toca 

à forma sintética em que os dados são registrados no SIAFI. 

 
 

Por fim, a CAEO consolida, às fls. 2222, os seguintes apontamentos relativos 

à  dívida  ativa,  que  integraram a  abertura de  vista  concedida pelo  Conselheiro 

Relator ao Governador do Estado: 

 
 

Diferença de R$ 3.344,80 entre o saldo da receita de dívida ativa arrecadada 

pela administração direta, unidade orçamentária 9999 – EMG – e o saldo das 

mutações passivas, conta 5.1.3.02.01. 

 
 

Divergência de R$ 31.199,53 entre o saldo do valor principal da dívida ativa 

tributária constante da  Tabela 288,  às fls.  2218, e  o  somatório dos saldos do 

principal dos créditos da dívida ativa tributária realizáveis a curto e a longo prazo, 

informados na Tabela 280, às fls. 2210, assim como nos saldos referentes às multas 

e juros da dívida ativa informada nas tabelas citadas. 

 
 

Diferença no valor de R$ 999.546,11 entre o saldo dos pagamentos recebidos 

da dívida ativa e o saldo consignado na conta de mutações passivas, n. 5.1.3.02.01. 

 
 

Divergência de R$ 532.453.807,02 entre o valor registrado no SIAFI e o valor 

apresentado pela SEF quanto aos créditos parcelados a inscrever em dívida ativa. 
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8.  NORMAS DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

 
 
 

Ressalta-se que o acompanhamento da gestão fiscal envolve a verificação do 

cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, bem como a 

obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de 

despesas com pessoal, da seguridade social, dívidas fundada e flutuante, operações 

de crédito, concessão de garantia e inscrição em 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. A Portaria 577, editada 

pela STN, em 15/10/08, regulamenta o preenchimento dos demonstrativos que 

compõem esses relatórios. 

 
 

 

8.1  Receita Corrente Líquida 
 
 
 

De acordo com o art. 2º 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  com  pessoal,  do 

montante da dívida consolidada, das operações de crédito, garantias e 

contragarantias, conforme artigos 5º, III, 19, 30, § 3º e 60, da LRF. 

 
 

A Portaria STN 577/08 estabeleceu que a contribuição patronal ao Regime 

Próprio de Previdência Social – RPPS – deve ser deduzida da RCL, a fim de evitar 

duplas contagens, constando somente na respectiva entidade responsável por 

administrar o RPPS. 

 
 

O Relatório da CAEO/2009, fls. 2223/2224, traz alterações, com base na Nota 
 

Técnica n. 1068 de 04/08/09 do STN, em razão de não deduzir da RCL, como era 
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feito até o exercício de 2008, as receitas de Contribuição do Servidor para a Saúde e 

para a Assistência Habitacional Complementar - FUNDHAB. Assim sendo, o valor da 

RCL, conforme Relatório Resumido da Execução Orçamentária, foi de 

R$29.118.469.548,08, não apresentando divergências em relação à apuração da 

CAEO. 

 
 
 
 

 
8.2  Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de 

 

Bens 
 
 
 

Em conformidade com o Relatório da CAEO/2009, às fls. 2224 a 2227, 

constata-se que a receita realizada com alienação de bens foi de R$ 25,912 milhões, 

sendo R$ 22,513 milhões provenientes da venda de bens móveis e R$3,398 milhões 

da venda de bens imóveis. Constata-se ainda que, em relação ao exercício anterior, 

houve queda aproximadamente de 36,24% na arrecadação desse tipo de receita. 

 
 
 
 

 
8.3  Dívida Fundada ou Consolidada 

 
 
 

De acordo com o Relatório da CAEO/2009, às fls. 2227, a dívida consolidada 

existente no Estado, consoante a conceituação do Senado da República, em 2009, 

constitui-se de operações de crédito internas (contratual interna), de operações de 

crédito   externas   (contratual   externa),   de   outras   obrigações,   de   precatórios 

posteriores a 5/5/00 e de parcelamento da dívida das empresas dependentes. 

 
 

Ainda segundo o mencionado relatório, o total da dívida fundada estadual em 
 

2009 foi de R$ 61,032 bilhões, apresentando um crescimento nominal de 1,51%, se 

comparado ao exercício anterior. 
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8.3.1  Dívida por Contratos 
 
 
 
 
 

Diante dos dados constantes do Relatório da CAEO/2009, fls. 2228 a 2230, 

registra-se que o total da dívida contratual foi de R$ 56,406 bilhões, podendo ser 

decomposto na dívida interna (R$ 54,561 bilhões) e na dívida externa (R$ 1,845 

bilhão). Relativamente ao exercício de 2008, verifica-se que houve um crescimento 

nominal da dívida por contratos de 0,74%, sendo que a dívida contratual interna 

reduziu 0,35% e a externa aumentou em 48,53%. 

 
 

As receitas de operações de crédito totalizaram R$ 1,306 bilhão, sendo R$ 
 

217,95 milhões relativos a contratos internos e R$ 1,088 bilhão a contratos externos. 

A correção da dívida, incorporações de juros e reavaliações, atingiram R$ 192,976 

milhões. No que tange às despesas, foram gastos R$ 3,164 bilhões com a dívida 

contratual interna e R$ 82,309 milhões com a dívida contratual externa, conforme 

Relatório da CAEO/ 2009, fls. 2228. 

 
 

Analisando o reportado no Relatório da CAEO/2009, às fls. 2233, constata-se 

que, em 2008, o contrato de cessão de crédito com a CEMIG apresentava um saldo 

de  R$  4,191  bilhões.  Durante  o  exercício  de  2009,  houve  movimentações 

decorrentes de amortização (R$ 136,655 milhões) e de correção (R$ 274,971 

milhões). Assim, o saldo final atingiu o montante de R$ 4.329 bilhões. Em face do 

exposto, nota-se que houve um crescimento da dívida com a CEMIG em 3,30%, se 

comparado ao exercício anterior, e de 102,91%, em relação ao valor registrado em 

maio de 1995, quando da assinatura do contrato. 

 
 

O Relatório da CAEO/2009, fls. 2235/2236, 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-DI, acima dos indicadores da variação de 

preços da economia brasileira - tem contribuído para o aumento do saldo devedor, 

com tendência a saldo residual extremamente alto. Esse fato comprometeria um 
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percentual maior que os atuais 13% da RLR e inibiria os investimentos 

governamentais em outras áreas, já que o art. 35, § 1º, II, 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$ 49,971 bilhões, perfazendo 88,59% do total da dívida 

por contratos do Estado 

 
 

Ressalta-se que para o cumprimento do limite mencionado pela Lei 9.496/97, 

entende-se RLR como a receita realizada nos doze meses anteriores ao mês 

imediatamente anterior àquele em que se estiver apurando, excluídas as receitas 

provenientes de operações de crédito, de alienação de bens, de transferências 

voluntárias ou de doações recebidas com o fim específico de atender despesas de 

capital e, no caso dos estados, as transferências aos municípios por participações 

constitucionais e legais. 

 
 

8.3.2  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. 

 
 

Um aspecto que mereceu destaque da CAEO, às fls. 2238 e 2243, 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 modificações que tais dados podem sofrer até a publicação dos 

demonstrativos  contábeis.  Além  do  exposto,  salientamos  que  a  consolidação 

contábil, incluindo as empresas dependentes, é exigência do art. 50, III, da LRF. 

 

 
8.3.3  Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida – DCL 

 
 
 

Tendo em vista o determinado nos artigos 3º, I, e 4º, I e II, da Resolução 40 

do Senado Federal, de 9/4/02, e 55, I, b, da LRF, a DCL - que ao final de 2001 
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correspondia a 234,45% da RCL, com um excedente de 34,45% em relação ao 

estabelecido  na  legislação  -  deve  ser  reduzida  em  2,30%  anualmente,  até  o 

exercício de 2016, conforme Relatório da CAEO/2009, fls. 2239. 

 
 

Assim, pelo Relatório da CAEO/2009, fls. 2239, constata-se que a DCL do 3º 

quadrimestre foi de R$ 52,264 bilhões, ficando dentro do limite estabelecido pela 

Resolução do Senado Federal, no valor de R$ 58,237 bilhões. O percentual da DCL 

sobre a RCL, no 3º quadrimestre de 2007, foi de 179,49%, considerando a RCL 

apurada de R$ 29.118.469.548,08, demonstrando o cumprimento dos limites 

estabelecidos pela legislação em vigor, que é de 2 (duas) vezes a RCL. 

 
 

8.3.3.1 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias 
 
 
 

O art. 9º da Resolução 43 do Senado Federal, de 9/4/02, estabelece que o 

saldo global das garantias concedidas não pode ultrapassar a 22% da RCL, 

condicionando a concessão ao oferecimento de contragarantias, em valor igual ou 

superior ao da garantia concedida, sob pena de punições, na forma da legislação 

aplicável. 

 
 

Diante da norma citada, o limite das garantias dadas pelo Estado é de R$ 
 

6.406.063.300,58 . Como o valor as garantias concedidas foi de R$ 879.069.242,26, 

correspondendo a 3,02% da RCL, verifica-se que o limite estabelecido foi cumprido, 

conforme relatou a CAEO, às fls. 2239/2240. 

 
 

8.3.4  Demonstrativo das Operações de Crédito 
 
 
 

O art. 7º, 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. 10 da 

referida norma estatui que o limite das operações de crédito por antecipação de 

receita orçamentária não pode exceder a 7% da RCL. 
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O Relatório da CAEO/2009, fls. 2240/2241, ressaltou que a publicação 

referente às operações de crédito nos exercícios anteriores considerava apenas os 

ingressos da receita de capital, não especificava contas para o registro dos novos 

conceitos de operações de crédito estabelecidos no art. 29, § 1º, da LRF. Contudo, 

devido a edição da Portaria STN 577/08, houve alteração nesse demonstrativo, 

tornando-o mais coerente com a legislação em vigor e minimizando a ausência dos 

diversos tipos de operações de crédito. 

 
 

De acordo com a norma citada, o limite das operações de crédito é de R$ 
 

4.658.955.127,69, e foi realizado em 2009 o valor de R$ 1,306 bilhão, ou seja 4,48% 

da RCL. Não houve operações de crédito por antecipação da receita. Verifica-se que 

foram cumpridos os limites estabelecidos. 

 
 

8.3.5  Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO 
 
 
 

O  RREO  apresenta  os  Demonstrativos  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. 6º, § 1º, I e II, da Resolução 43 do Senado, e o art. 167, III, 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 mandamento constitucional 

proeminente previsto no art. 167, III, da Constituição Federal de 1988 e insculpida no 

art. 12, § 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
 

Da análise do Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e 

Despesas de Capital, constante do Relatório da CAEO/2009, às fls. 2242/2243, 

depreende-se que as receitas de operações de crédito previstas e atualizadas na 

LOA/2009 atingiram R$ 1,642 bilhão e as realizadas alcançaram o montante de R$ 

1,306 bilhão. A seu turno, as despesas de capital foram previstas no valor de R$ 
 

7,747 bilhões e as executadas atingiram R$ 5,934 bilhões. Assim, foi observado o 
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limite estabelecido, uma vez que as receitas de operações de crédito realizadas 

foram inferiores às despesas de capital realizadas. 

 
 
 

8.4  Despesas com Pessoal 
 
 
 

Segundo o art. 19, II, da LRF, o limite de gastos com pessoal, no âmbito 

estadual, é de 60% da RCL. O art. 20, II, “a” a “d”, da LRF, traz a repartição desse 

limite, sendo fixado 3% para o Poder Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do 

Estado, 6% para o Poder Judiciário, 49% para o Poder Executivo e 2% para o 

Ministério Público Estadual. 

 
 

Ressalta-se que esta Corte de Contas, por meio das Instruções Normativas 1 

e 5 do exercício de 2001, excluiu das despesas com pessoal os gastos com inativos 

e pensionistas. É importante salientar que a Portaria 577/08 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 CAEO/2009, às fls. 2243 a 2257, apresentou dois cálculos para as 

despesas com pessoal, um considerando as instruções deste Tribunal e o outro de 

acordo com a Portaria da STN. 

 
 

Cabe ressaltar, conforme o Relatório da CAEO/2009, às fls. 2244, a 

necessidade de estudo e discussões com os órgãos centrais de auditoria interna e 

de contabilidade no sentido de permitir uma análise mais acurada por parte do 

controle externo das despesas relativas à folha de pagamento de pessoal, pois o 

histórico das despesas classificadas no grupo de natureza 1 – Pessoal e Encargos 

Sociais não são suficientes para análise dos elementos 91 – Sentenças Judiciais, 92 

–  Despesas  de  Exercícios  Anteriores,  e  94  –  Indenizações  e  Restituições 
 

Trabalhistas. 
 

 
 

Registra-se ainda, como citado no Relatório da CAEO/2009, às fls. 2245, que 

se encontra em tramitação nesta Casa consulta formulada pelo Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais, autuada sob o n. 812.475, acerca da possibilidade de dedução dos 
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repasses relativos ao FUNPEMG e ao FUNFIP nas Despesas Total com Pessoal, 

considerando o disposto na Portaria 577/08 da STN. Entende a CAEO que o 

montante referente ao repasse ao FUNPEMG não deva ser incluído no cálculo das 

Despesas Não Computadas, em razão desse fundo estar em fase de capitalização, 

sem custear despesas com inativos e pensionistas, motivo pelo qual a CAEO o 

excluiu das despesas comentadas. Quanto aos repasses ao FUNFIP, esses já vem 

sendo considerados como Despesas Não Computadas. 

 
 

A seguir, serão expostos comentários relativos à observância dos limites de 

despesas com pessoal, conforme dados extraídos do Relatório da CAEO/2009, fls. 

2243 a 2257. 
 

 
 

O Estado cumpriu os limites máximo (60%) e prudencial (57%), uma vez que 

as despesas com pessoal atingiram 39,2233% da RCL, quando adotadas as 

determinações das INs/TCEMG. Por sua vez, quando seguidas as regras contidas 

na Portaria da STN, as despesas atingiram 55,4360% da RCL. 

 
 

O Poder Legislativo cumpriu os limites máximo (3%) e prudencial (2,85%), 

pois as despesas com pessoal corresponderam a 1,7925% da RCL, quando adotado 

o estabelecido nas INs/TCEMG; e  2,2900%, quando 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 4,81% da RCL, 

tomando-se por base as INs/TCEMG. Por sua vez, baseando-se na Portaria da STN, 

as despesas atingiram 5,29% da RCL. 

 
 

A CAEO recomendou aos órgãos de controle interno dos Poderes Legislativo 

e Judiciário, bem como da Procuradoria - Geral, atenção especial para as Despesas 

de Exercícios Anteriores – DEA, em face do aumento de tais gastos de 2005 para 

2009. O percentual das DEA no total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais 

do  Legislativo  foi  de  5,02%,  em  2005,  e  13,77%,  em  2009.  No  Judiciário,  tal 
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percentual ultrapassou o patamar de 9%, em 2005/2006, e foi de 11,63%, em 2009. 

Na Procuradoria, tal percentual representou 11% da RCL, em 2005 e em 2009, 16%. 

 
 

O Poder Executivo cumpriu os limites máximo (49%) e prudencial (46,55%), 

quando adotadas as determinações das INs/TCEMG, tendo atingido, as despesas 

com pessoal, 31,11% da RCL, bem quando utilizadas as regras da Portaria da STN, 

cujo índice foi de 46,16% da RCL. 

 
 

O Ministério Público cumpriu os limites máximo (2%) e prudencial (1,90%), já 

que as despesas com pessoal corresponderam a 1,52% da RCL, baseando-se nas 

INs/TCEMG. A seu turno, tais despesas corresponderam a 1,70% da RCL, 

baseando-se na Portaria da STN. 

 
 

O Relatório da CAEO/2009, às fls. 2252, no item “Análise Histórica do Grupo 

de Natureza de Despesa com Pessoal e Encargos Sociais”, apontou que no período 

de 2005 a 2009, houve uma evolução de 29,01% nas despesas de pessoal e 

encargos sociais, bem como uma evolução de 23,93% na RCL, apurada pela CAEO, 

em  valores  constantes.  Observa-se  que  as  despesas  com  pessoal,  cresceram 

3,56%, enquanto que a RCL teve um decréscimo de 2,17%, em comparação com o 

exercício anterior. 

 
 

Comparando-se os gastos de pessoal e encargos sociais do exercício de 
 

2008 com os de 2009, percebe-se que as despesas do Poder Legislativo, Judiciário 

e Executivo cresceram 6,26%, 3,13%, 3,73%, respectivamente, enquanto que as do 

Ministério Público decresceram em 1,75%, conforme Relatório da CAEO/2009, fls. 

2253. 
 

 
 

Ainda através do Relatório da CAEO/2009, fls. 2253, pode-se verificar que o 

total de gastos com pessoal e encargos sociais foi da ordem de R$ 17,507 bilhões, 

cabendo ao Poder Legislativo o valor de R$ 889,941 milhões, ao Judiciário R$ 2,047 

bilhões, ao Executivo R$ 13,894 bilhões e ao Ministério Público R$ 676,228 milhões. 
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As despesas totais com pessoal e encargos sociais tiveram como principais 

fontes de financiamento os recursos ordinários (fonte 10) e os recursos do FUNDEB 

(fonte 23), que atingiram os montantes de R$ 11,724 bilhões e R$ 3,527 bilhões, 

respectivamente. Ao se fazer uma comparação das fontes de recursos financiadoras 

das despesas de pessoal e encargos sociais no exercício de 2008 e 2009, constata- 

se que a fonte 43 (Contribuição Patronal para FUNFIP) foi a que apresentou um 

maior crescimento real (66,44%) e que a fonte 34 (Notificação de Infração de 

Trânsito) foi a que apresentou a maior queda (77,86%). A participação da fonte 10 

(Recursos Ordinários), em 2009, no total das referidas despesas, sofreu um 

decréscimo de 0,17% em relação ao exercício anterior, conforme dados do Relatório 

da CAEO/2009, fls. 2254. 

 
 

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$ 7,503 bilhões), Aposentadorias e Proventos (R$ 

5,070 bilhões), Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar (R$ 1,847 bilhão) e 
 

Obrigações Patronais (R$ 1,793 bilhão), conforme Relatório da CAEO/2009, fls. 
 

2255. 
 

 
 

Ainda, de acordo com o mencionado relatório, às fls. 2256 e 2257, verifica-se 

que a receita proveniente do ICMS com a cota-parte do Estado (R$ 13,150 bilhões) 

não foi suficiente para arcar com a totalidade dos gastos de pessoal (R$ 17,507 

bilhões). 

 
 
 

8.5  Previdência Social do Servidor Público 
 
 
 

A  previdência social  constitui  um  conjunto integrado  de  ações  do  poder 

público destinada a assegurar proteção ao segurado e seus dependentes legais, por 

meio do benefício da inatividade remunerada e da cobertura dos eventos de doença, 

invalidez, morte e idade avançada, consoante previsto no inciso I do art. 201 da 

Constituição Federal, além de garantir proteção contra outros riscos sociais, a 

exemplo de desemprego involuntário. 
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No Brasil, o sistema de previdência social ramifica-se em regime geral de 

previdência social (RGPS), regime próprio de previdência social (RPPS) e regimes 

de previdência complementar. 

 
 

O RPPS, de caráter contributivo e regido pelo princípio do equilíbrio financeiro 

e atuarial, destina-se exclusivamente aos servidores titulares de cargo efetivo, 

conforme se pode observar no art. 40 da Constituição Federal, com redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 41, de 31/12/2003. 

 
 

Assim cada entidade federativa institui e organiza seu próprio RPPS, aos 

quais são obrigatoriamente filiados seus respectivos servidores titulares de cargo 

efetivo. 

 

 
8.5.1 Regime Próprio de Previdência Social do Servidor Público 

 
 
 

A Lei nº 9.717/98 dispõe sobre as regras gerais para a organização e o 

funcionamento dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos 

ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

 
 

Dentre as regras gerais estabelecidas, destaque-se que os recursos dos 

RPPS’s somente poderão ser utilizados para pagamento de benefícios 

previdenciários, com cobertura exclusiva a titulares de cargos efetivos e a militares, 

ficando vedada a concessão de benefícios distintos dos previstos no regime geral de 

previdência social. 

 
 

No âmbito do Estado de Minas Gerais instituiu-se o RPPS por meio da Lei 

Complementar nº 64/2002, cujos recursos, provenientes da contribuição dos 

segurados ativos e inativos e pensionistas, da contribuição patronal e da 

compensação financeira prevista pelo §9º do art. 201 da Constituição Federal serão 

destinados  ao  Fundo  Financeiro  de  Previdência  (FUNFIP)  e  ao  Fundo  de 

Previdência do Estado de Minas Gerais (FUNPEMG), ambos geridos pelo IPSEMG. 



Gabinete do Auditor Licurgo Mourão 

Parecer do Auditor - Contas do Governador - 2009 179 

 

 

 
 
 

Assim, o universo de servidores filiados ao RPPS do Estado de Minas Gerais 

foi segregado em dois fundos: o FUNFIP, criado pela LC 77/04, operacionalizado em 

regime de repartição simples, e o FUNPEMG, criado pela LC 64/02, que se constitui 

em fundo de capitalização. 

 
 

Por meio dos recursos do FUNFIP, são assegurados benefícios 

previdenciários ao segurado cujo provimento em cargo efetivo tenha ocorrido até 

31/12/2001, bem como ao segurado que tenha adquirido seu direito ao benefício 

previdenciário até 31/12/2012. 

 
 

Note-se que a LC 110/09 postergou a data inicial para concessão de 

benefícios pelo FUNPEMG, adiando-a de 31/12/2009 para 31/12/2012. 

 
 

A respeito deste adiamento, asseverou a CAEO em seu relatório, às fls. 2258 

que a justificativa de “necessidade de adequação da estrutura administrativa do 

fundo” não procede, pois a data inicial para a concessão dos benefícios estava 

prevista desde a edição da LC 64/2002, ou seja, houve, no entender da CAEO, 

tempo suficiente para a referida adequação. 

 
 

De acordo com o Relatório da CAEO, também não procede à alegação de 

que o prolongamento da data de concessão dos benefícios pelo FUNPEMG teria 

sido necessário em razão de expressiva redução nas receitas do Estado durante o 

exercício de 2008, pois, na ótica da CAEO, a capitalização do fundo existe desde 

2002. Ademais, segundo a CAEO, não houve redução no vencimento dos servidores 

que pudesse afetar a diminuição de recolhimento das contribuições ao IPSEMG. 

 
 

Ao FUMPEMG, criado pela Lei Complementar Estadual 64/02, compete 

assegurar ao segurado, cujo ingresso no serviço púbico seja posterior a 31/12/2001, 

o pagamento dos benefícios previdenciários cujo início de vigência seja posterior a 

31/12/2012. 
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Até 31/12/2012, o mencionado fundo funcionará em regime de capitalização 

progressiva, ou seja, tão-somente fará a previsão e contabilizará as receitas 

arrecadadas. Assim, passará a executar as despesas orçamentárias referentes aos 

benefícios previdenciários gerados após 31/12/09. 

 
 

A contribuição previdenciária vertida mensalmente aos referidos fundos é da 

ordem de 11% para os servidores ativos, inativos e pensionistas, incidentes sobre a 

remuneração de contribuição, sobre os proventos e sobre o valor das pensões que 

ultrapassam o teto remuneratório estabelecido pelo RPPS. Com relação à 

contribuição patronal, a alíquota é de 11% sobre a remuneração de contribuição do 

servidor ativo ingresso no serviço público estadual até 31/12/01, e de 22%, sobre a 

remuneração de contribuição ou provento do servidor ativo e aposentado, ingressos 

após 31/12/01, e aos pensionistas. 

 
 

De acordo com o Relatório da CAEO/2009, às fls. 2260, o FUNPEMG iniciou 

suas atividades em 2009 com um saldo de R$ 771.701.812,67. A este valor 

somaram-se as receitas diversas, descritas na tabela elaborada neste parecer, a 

seguir apresentada: 
 
 
 

Composição do FUNPEMG em 2009 R$ 

Saldo do Exercício Anterior 771.701.812,67 

Contribuição Patronal 182.661.826,09 

Contribuição de servidores 91.352.473,57 

Rendimento de Aplicações financeiras 90.590.662,51 

Compensação previdenciária 34.127.586,42 

Saldo final (composição FUNPEMG) 1.170.434.361,26 

Provisões para benefícios a conceder 1.156.892.239,91 

Provisões atuariais 13.542.121.35 

Saldo Final (Provisões FUNPEMG) 1.170.434.361,26 

 
 

Ainda, conforme o relatório da CAEO/2009, às fls. 2260, os recursos do 
 

FUNPEMG encontram-se aplicados da seguinte forma: 
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APLICAÇÃO DO FUNPEMG R$ 

 

Letras do tesouro nacional 673.905.403,37 

Notas do tesouro nacional 74.083.390,11 

Letras financeiras do tesouro 304.948.334,84 

Fundos de renda fixa 117.497.232,94 

TOTAL 1.170.434.361,26 

 
 

Com relação à compensação financeira, em função da contagem recíproca de 

tempo de contribuição no RGPS e no RPPS, a que se refere o art. 201, § 9º da 

CR/88, regulamentada pela Lei 9.796/99, o Relatório da CAEO/2009 apontou, às fls. 

2261, com base em informações da SEPLAG, que a partir do exercício de 2000 até 
 

31/11/2009 foram compensados pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, 
 

5.616 processos do Estado, totalizando R$ 150.117.517,79. Por sua vez, o Estado 

promoveu  a  compensação  de  4.199  processos  do  INSS,  no  montante  de  R$ 

36.987.808,03. 
 

 
 

No encontro de contas, de acordo com o Relatório da CAEO/2009, às fls. 
 

2261, feito com base nos dados apresentados pela SEPLAG, o Estado recebeu, a 

título de compensação financeira, R$ 53.771.455,58 e pagou R$ 55.619,46, 

verificando um valor líquido recebido de R$ 53.715.836,12. 

 
 

8.5.2  Unidade de Gestão Previdenciária Integrada – UGEPREVI 
 
 
 

Informa o relatório da CAEO/2009, às fls. 2262, que por meio da LC 110/07 

houve a instituição da Unidade de Gestão Previdenciária Integrada – UGEPREVI, 

unidade programática para escrituração dos recursos do FUNPEMG, do FUNFIP, 

bem  como  dos  recursos  do  orçamento  fiscal  destinados  ao  pagamento  dos 

benefícios previdenciários dos servidores públicos. 

 
 

A criação da UGEPREVI tem o propósito de dar cumprimento ao § 20 do art. 
 

40 da CR/88, o qual veda a existência de mais de um regime próprio de previdência 

social para os servidores titulares de cargo efetivo, e de mais uma unidade gestora 

do respectivo regime em cada ente estatal. 
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Assim, a UGEPREVI concretiza o objetivo maior da Constituição Federal e da 

Lei 9.717/98 de garantir unicidade e padronização das normas e procedimentos 

adotados para concessão de benefícios previdenciários. 

 
 
 
 

8.5.3  Lei de Responsabilidade Fiscal 
 
 
 

As questões relativas aos demonstrativos financeiros e orçamentários 

específicos das receitas e despesas previdenciárias e ao equilíbrio financeiro e 

atuarial do RPPS dos servidores públicos foram previstas na LRF (artigos 4º , § 2º, 

IV, “a”, 50, IV,e 53, II, § 1º, II) e regulamentadas através das Portarias STN 633/06 e 

577/08. Assim, o anexo de metas fiscais da LDO deve trazer a avaliação da situação 

financeira e atuarial do RPPS, ao passo que o relatório resumido da execução 

orçamentária será acompanhado do demonstrativo das receitas e despesas 

previdenciárias e do demonstrativo das projeções atuariais. 

 
 

8.5.3.1  Receitas e Despesas Previdenciárias RPPS 
 
 
 

Às fls. 2265, foi apresentada no Relatório da CAEO/2009, a Tabela 310, 

elaborada  através   de   dados   extraídos  do   SIAFI,   compatibilizadas  com   as 

informações constantes no Anexo V do RREO do 6º bimestre de 2009, sendo 

detalhados as receitas e despesas previdenciárias, especificadas por unidade 

orçamentária e fonte de recursos, os aportes de recursos para o regime próprio de 

previdência do servidor, o resultado previdenciário e o resultado após o aporte. Com 

base na Tabela 310 da CAEO, elaboramos o quadro a seguir: 

 

Receitas x Despesas Previdenciárias por Fonte de Recursos                           (em Milhares R$) 
 
 
 
Fonte 

 
 
Descrição da Fonte de 
Recursos 

 
 

Receitas 
Previdenciárias (A) 

 
Despesas 

Previdenciárias 
(B) 

 
 

Resultado 
(A -B) 

 
 
 
Aporte (C) 

 
Resultado 

após 
aporte 

 
Receita / 
Despesa 
(A / B) 

 
Aporte / 
Despes 
a (C / B) 

 

10 
 

Recursos Ordinários 
 

0 
 

4.901.440 
 

(4.901.440) 
 

4.613.687 
 

(287.753) 
 

0,00% 
 

94,13% 
 

30 
 

Contrib. Aposentadoria 
 

63.894 
 

61.842 
 

2.052 
 

0 
 

2.052 
 

103,32% 
 

0,00% 
 

42 
 

Contrib. p/ FUNFIP 
 

600.170 
 

706.503 
 

(106.333) 
 

0 
 

(106.333) 
 

84,95% 
 

0,00% 

 
43 

Contrib. Servidor para o 
FUNFIP 

 
679.514 

 
846.882 

 
(167.368) 

 
0 

 
(167.368) 

 
80,24% 

 
0,00% 

 

 
44 

Compensação Fin. 
Regimes de 
Previdência 

 

 
34.128 

 

 
0 

 

 
34.128 

 

 
56 

 

 
34.183 
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49 

Contrib. Patronal do 
Estado aos Inst. de 
Previdência 

 

 
359.191 

 

 
307.483 

 

 
51.708 

 

 
698 

 

 
52.407 

 

 
116,82% 

 

 
0,23% 

 

 
50 

Contrib. Servidor do 
Estado aos Inst. de 
Previdência 

 

 
176.642 

 

 
186.146 

 

 
(9.504) 

 

 
0 

 

 
(9.504) 

 

 
94,89% 

 

 
0,00% 

 
60 

Recursos Diretamente 
Arrecadados 

 
488.295 

 
208.300 

 
279.995 

 
160 

 
280.155 

 
234,42% 

 
0,08% 

  

TOTAIS 
 

2.401.833 
 

7.218.595 
 

(4.816.761) 
 

16.530 
 

(202.160) 
 

33,27% 
 

0,23% 

Fonte: Dados extraídos da Tabela 310, fls. 2265, Relatório CAEO/2009 

 
 

Verificou-se que o total da receita previdenciária de R$ 2,402 bilhões foi 

suficiente para lastrear apenas 33,27% da despesa previdenciária, no valor de 7.218 

bilhões. Dessa forma, houve um déficit previdenciário no exercício de 2009 de R$ 

4,816 bilhões. Nesse caso, foram necessários aportes de recursos do ente público 

no  valor  de  R$  4,631  bilhões,  representando  que  o  ente  público  é  o  maior 

financiador da despesa previdenciária, custeando, além da contribuição patronal, 

mais 64,16% com aportes. O percentual de 2.57% corresponde ao aporte feito em 

2009, a menor em R$ 202,160 milhões que o déficit no período, que se justifica em 

razão do aporte feito a maior, em R$ 204,659 milhões, em 2008. 

 
Verificou-se também que não houve realização de despesas com recursos 

arrecadados na fonte 44 – compensação financeira entre regimes de previdência, 

tendo em vista que corresponde à unidade orçamentária do FUNPEMG que está em 

processo de capitalização. 

 
Ainda com relação ao FUNPEMG, recursos constantes da receita da fonte 60 

 

– recursos diretamente arrecadados, no montante de R$ 364,605 milhões, provém 

de contribuições para o fundo e de rendimento de aplicações financeiras. Verifica-se 

que não existiram despesas relativas ao FUNPEMG, pois o fundo somente custeará 

despesas a partir do exercício de 2013, conforme estabelece a LC 110/09. A receita 

disponível para arcar com a despesa corresponde a 25,34% da receita arrecadada. 

 
 

Conforme se depreende da Tabela 310, às fls. 2265, as três maiores receitas 

previdenciárias correspondem às fontes 42 – contribuição patronal para FUNFIP (R$ 

600,170  milhões),  43  –  contribuição  do  servidor  para  o  FUNFIP  (R$  679,514 

milhões) e 60 – recursos diretamente arrecadados (R$ 488,295 milhões). Somadas, 

representam 73,61% da receita previdenciária. 
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As  fontes 49  e  50  –  contribuição patronal e  do  servidor do  Estado aos 

institutos de previdência, respectivamente, relativas às contribuições de militares, 

concentram - se no IPSM, totalizando R$ 535,833 milhões, isto é, 22% da receita 

previdenciária. 

 
As contribuições do IPLEMG compõem a fonte 60 – recursos diretamente 

arrecadados, totalizando R$ 47,771 milhões, enquanto  a fonte 30  – contribuição à 

aposentadoria, representada pelos 3,5% destinados ao custeio parcial das 

aposentadorias, totalizou R$ 63,893 milhões. 

 
Cumpre informar que tendo em vista que os recursos do FUNPEMG só 

passarão a custear despesas a partir de 2013, subtraindo-se das receitas os R$ 

398,733 milhões verificados na unidade FUNPEMG, constata-se que a insuficiência 

dos recursos arrecadados para custear as despesas previdenciárias é ainda maior, 

ultrapassando R$ 5,181 bilhões. 

 
No que toca às despesas previdenciárias, verificou-se na Tabela 310 e 

Relatório da CAEO/2009, fls. 2265 e 2266, que as despesas com inativos públicos 

civis do Poder Executivo e as despesas com os pensionistas dos servidores públicos 

civis dos poderes do Estado e do Ministério Público estão concentradas na unidade 

orçamentária FUNFIP, que totalizaram R$ 4,039 bilhões,  o que corresponde a R$ 

3,243 bilhões do grupo de natureza 1 – pessoal e encargos sociais e R$ 794 milhões 

relativos ao grupo de natureza 3 – outras despesas correntes, ambas identificadas 

pela procedência de recursos 5 – recursos recebidos para benefícios (art. 39 da LC 

64/02). 
 

 
 

O Relatório da CAEO/2009, às fls. 2267, informa que por meio do 

acompanhamento mensal das despesas dessa unidade foi detectada uma 

discrepância na evolução da despesa mensal, no mês de agosto, comparada aos 

demais meses.   Detectou-se que nesse mês houve uma redução relevante na 

despesa com pessoal inativo. Ou seja, foi constatado, no mês 08/2009 que a 

despesa foi de apenas R$ 160 milhões, enquanto os demais, foram em média de R$ 

320 milhões. 
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A CAEO procurou inteirar-se dos motivos junto à AUGE a qual, por meio do 

 

Ofício GAB. AUGE n. 092/2010, de 14/4/10, trouxe os seguintes esclarecimentos: 
 
 

A  Secretaria  de  Estado  avaliou  a  possibilidade  de  reclassificação  de 
despesa empenhada como “Restos a Pagar Não Processados” na natureza 
de despesa “prêmio por produtividade”, para destinação da inscrição à 
cobertura  de  despesa  com  inativos  de  2009,  e  chegou  à  seguinte 
conclusão: É importante, preliminarmente, destacar alguns fatos que 
localizam e justificam, de maneira contextualizada, a análise ora formulada. 
No exercício de 2008 foram empenhados recursos relativos ao “prêmio 
por produtividade”, então estimado em R$ 270 milhões de reais, em 
benefício daquelas unidades ou órgãos para os quais havia real 
previsão de superação das metas previstas nos respectivos acordos 
de resultados; O “prêmio por produtividade” foi empenhado sob a 
classificação de despesa de pessoal, tal como ocorrera anteriormente; Em 
2009, após avaliação da natureza jurídica e orçamentária do prêmio, 
consolidou-se o entendimento de que este não assumiria função 
remuneratória, em consideração ao seu caráter eventual, condicionado, 
precário, compensatório, premial e isolado. Assim, deveria ser classificado 
como “Indenizações e Restituições” sob o grupo de natureza de despesa de 
“Outras Despesas Correntes”. A classificação da despesa como “Outras 
Despesas Correntes” encontra respaldo, também, no entendimento da 
Consultoria da Assembleia Legislativa do Estado, expresso no Parecer da 
Casa, e na União, conforme Exposição de Motivos do Ministério do 
Planejamento, Gestão e Orçamento nº90/2009/MP, do dia 15 de maio de 
2009; Consolidado o entendimento, surgiu a necessidade de cancelar a 
despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados, dado que o prêmio 
deveria ser empenhado como “Outras Despesas Correntes”, e, na atual 
configuração, estaria onerando as despesas de pessoal do exercício, sem 
efetivamente constituir-se com tal; Tendo em vista que o empenho do 
prêmio  por  produtividade  como  “outras  despesas  correntes” 
impactará o resultado fiscal de 2009, foi solicitada avaliação da 
possibilidade de se utilizar o empenho realizado em 2008 para fazer 
face às despesas de pessoal de 2009; [...] Em tal cenário, o Poder 
Executivo, referente à despesa inscrita em “Restos a Pagar” no 
exercício de 2008 em função do “prêmio por produtividade”, entendeu, 
portanto,   por   cancelá-la,   empenhando-a   em   2009   com   “Outras 
Despesas  Correntes”  e  utilizando  a  despesa  inscrita  em  Restos  a 
Pagar para despesa de inativos de agosto e setembro de 2009, 
considerando a circunstancia de que esta despesa, empenhada em 
2008, ter sido computada no limite de gastos de pessoal para fins dos 
relatórios  para  a  Secretaria  do  Tesouro  Nacional  –  STN.  (grifos 
nossos). 

 
 

De acordo com o Relatório da CAEO/2009, fls. 2267, foi informado que após 

verificar os procedimentos contábeis espelhados no SIAFI, constatou-se a 

irregularidade no procedimento contábil quanto à utilização de créditos inscritos em 

Restos a Pagar não Processados em 2008, da natureza de despesa “prêmio por 

produtividade”, uma vez que, em razão da falta da liquidação em 2009, esses restos 

a pagar deveriam ter sido cancelados. A CAEO informou que o cancelamento não 

ocorreu,  sendo  utilizado,  indevidamente,  o  saldo  dos  restos  a  pagar  de  2008 
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inscritos no grupo 1 – despesas de pessoal, para pagamento, em 2009, de despesas 

do grupo 3 – outras despesas correntes.  A CAEO informou ainda que, caso fosse 

apropriada a despesa no grupo de despesas com pessoal em 2009, o percentual 

aumentaria. Ainda  assim, o  limite máximo de  49% das  despesas com  pessoal 

estaria cumprido. 

 
 

O Relatório da CAEO/2009 e Tabela 310, fls. 2265 e 2267, demonstra que a 

unidade orçamentária FUNFIP destinou R$ 1,130 bilhão dos R$ 1,280 arrecadados 

nas fontes específicas 42 e 43. Verificou-se que o FUNFIP assegura o pagamento 

do saldo negativo da compensação financeira (§ 9º, art. 201 da Constituição da 

República/88). 

 
A unidade FUNFIP, conforme demonstrado na Tabela 311, fls. 2269, 

concentrou 57,39% dos aportes de recursos. 

 

 

8.5.3.2 Avaliação da Situação Financeira e Atuarial dos RPPS 
 
 
 

A criação de regime próprio de previdência social para os servidores efetivos 

é  facultada aos  entes  federados  desde  a  Emenda  Constitucional 20/98.  A  Lei 

Federal 9.717/98 fez surgir o modelo previdenciário voltado para o caráter 

contributivo e  também  de  forma  que  fosse  observado o  equilíbrio  financeiro  e 

atuarial. Além disso, existe a vedação da concessão de benefícios distintos dos 

previstos para o regime geral de previdência social. 

 
 

Para a aferição do equilíbrio dos planos de previdência, a avaliação atuarial 

é ferramenta indispensável ao apontamento, a partir de resultados encontrados, de 

alternativas para a elaboração de planos de financiamento e gestão mais eficazes, 

considerando-se os limites impostos pela legislação. 

 
 

De acordo com o Relatório da CAEO/2009, fls. 2069 e 2070, foi solicitado, 

por meio dos Ofícios CAEO/nos. 002, 003 e 004, de 20/7/09, as avaliações atuariais 

do IPSM, do IPLEMG, do FUNFIP e do FUNPEMG, em cumprimento à Lei 9.717/98, 
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como  um  meio  de  acompanhamento  que  tem  por  fim  assegurar  o  equilíbrio 

financeiro e atuarial previsto no art. 40 da Constituição da República/88. 
 

 
 

A avaliação atuarial é um estudo técnico que leva em consideração, dentre 

outros, os seguintes fatores: a) o levantamento dos dados cadastrais de todos os 

servidores vinculados a um regime; b) as ferramentas estatísticas e cálculos 

financeiros; c) os recursos necessários à garantia dos benefícios oferecidos pelo 

plano; d) o histórico e evolução da entidade como um todo, de forma a apresentar 

estratégias que permitam a adaptação do regime a cenários imprevistos.   Os 

parâmetros de cálculo para avaliação atuarial dos RPPS estão dispostos na Portaria 

MPS 403/08. 

 
 

O Relatório da CAEO/2009, às fls. 2271, informa que as análises elaboradas 

das avaliações atuariais dos RPPS do Estado de Minas Gerais foram realizadas no 

exercício de 2009 e baseiam-se no cadastro de participantes posicionados em data 

base referente ao exercício de 2008, cujos resultados estão apresentados nos itens 

seguintes deste parecer. 

 
 

8.5.3.2.1  Instituto de Previdência dos Servidores Militares do 
 

Estado de Minas Gerais – IPSM. 
 
 
 

O IPSM, criado pela Lei Estadual nº 10.366/90, assegura plano previdenciário, 

compulsoriamente, ao militar da ativa, da reserva remunerada, ao reformado e ao 

servidor civil da Polícia Militar impedido de se inscrever como contribuinte do 

IPSEMG, bem como ao servidor civil no desempenho de funções do magistério nos 

estabelecimentos da Polícia Militar. 

 
 

Com efeito, a avaliação atuarial realizada às fls. 2273 identificou 

irregularidades praticadas no IPSM, especialmente a concessão de benefícios de 

assistência à saúde, em colisão ao que dispõe o art. 5º da Lei nº 9.717/98, que veda 

aos RPPS a concessão de benefícios distintos dos previstos no regime geral de 

previdência social, administrado pelo INSS. 
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Em reforço ao art. 5º, dispõe o art.1º, III, da Lei nº 9.717/98 que as 

contribuições do pessoal civil e militar somente poderão ser utilizadas para a 

finalidade de custeio de benefícios previdenciários e da taxa de administração. 

 
 

Diante desta constatação, aponta o Relatório da CAEO, às fls. 2273, que o 

IPSM deve providenciar a segmentação do plano de custeio entre os benefícios de 

assistência à saúde e previdenciários, ou seja, a arrecadação e contabilização das 

contribuições para previdência social e assistência à saúde devem ocorrer em 

separado, sendo proibida a transferência de recursos entre essas contas pois, 

registra o relatório da CAEO ser vedada a utilização de recursos previdenciários 

para custear ações de assistência social e saúde, conforme prevê o art. 14 da 

Portaria MPAS nº 402, de 10/12/08. 

 
 

Assim, é vedada a criação de fundos de caráter assistencial com recursos 

oriundos de planos de previdência. 

 
 

Outro objeto de questionamento presente no Relatório da CAEO/2009, às fls. 
 

2273, refere-se à dívida de R$ 1,2 bilhões do Tesouro Estadual para com o IPSM, 

referente a contribuições não repassadas à entidade. A avaliação atuarial concluiu, 

às fls. 2273, sobre a necessidade de amortização da dívida por meio de contribuição 

adicional, a cargo do tesouro estadual. 

 
 

Contudo, informa o Relatório da CAEO, às fls. 2273, que a Lei Estadual 
 

17.949/08 (instituidora do Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de 

Minas Gerais – FAHMENG – com a utilização de recursos provenientes de 

contribuições não repassadas ao IPSM) estabelece, em seu art. 17, que será 

efetuado cancelamento do saldo da dívida de R$1,2 bilhões, com destinação de R$ 

760  milhões a  serem  pagos  pelo  tesouro  estadual  ao  IPSM  em  365  parcelas 

mensais e sucessivas, acrescidas de juros de 6% ao ano. O valor remanescente da 

dívida,  de  R$  476  milhões,  será  considerado  saldado  pela  sua  destinação  à 

formação do patrimônio do FAHMENG. 
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A legalidade da destinação de recursos à formação do FAHMENG está sendo 

apreciada na Inspeção Extraordinária nº 812.475, em tramitação nesta Corte, motivo 

pelo qual a CAEO aguarda a conclusão do relatório de inspeção para manifestar-se. 

 
 

Ademais, o Relatório da CAEO/2009, apontou, às fls. 2276, que os segurados 

ativos estão contribuindo com alíquota de apenas 8% sobre os vencimentos e 

proventos, percentual inferior ao exigido pela Lei 9.717/98, o qual equipara as 

contribuições dos segurados dos RPPS às alíquotas descontadas dos servidores da 

União, fixadas em 11% pelo art. 4º da Lei 10.887/04. 

 
 

Dessa forma, conclui o Relatório da CAEO/2009, às fls. 2177, que o IPSM 

não se apresenta equilibrado do ponto de vista financeiro a atuarial, pois não detém 

a capacidade de solver os pagamentos decorrentes de concessão de benefícios 

com recursos provenientes de contribuições vertidas ao plano. 

 
 

8.5.3.2.2  Instituto  de  Previdência  do  Legislativo  do  Estado  de 
 

Minas Gerais 
 
 
 

O IPLEMG, criado pela Lei Estadual n.6.258/73, tem como associados 

obrigatórios os atuais deputados estaduais e os que vierem a sê-los. 

 
 

De  acordo  com  Relatório  da  CAEO,  às  fls.  2.278,  algumas  premissas 

atuariais, dispostas pela Portaria MPS 403/08, não foram atendidas em sua 

integralidade. Nesse sentido, constata-se que não foi utilizado o percentual de 

crescimento da remuneração ao longo da carreira no valor mínimo de 1% ao ano, 

exigido pelo art. 8º da Portaria 403/08, para efeitos de avaliação atuarial. 

 
 

Ademais, os dados cadastrais dos participantes do IPLEMG que serviram de 

referência para os cálculos atuariais não tiveram sua autenticidade avaliada pelo 

atuário responsável, em descumprimento ao art. 2º da Portaria MPAS 403/08. 
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8.5.3.2.3  Fundo Financeiro de Previdência – FUNFIP 
 
 
 

Com relação à avaliação atuarial do FUNFIP, com data base em 31/12/08, de 

acordo com Relatório da CAEO/2009, às fls. 2280, o atuário assentou que o plano 

apresenta-se solvente. Contudo, para não se inviabilizar, o FUNFIP somente poderá 

arcar com  benefícios se  houver efetivo ingresso de  recursos. Registra ainda o 

atuário a necessidade de registro das contribuições, recursos e despesas do plano 

previdenciário separadamente da movimentação das demais atividades do RPPS, 

de forma a evitar transferências de recursos do fundo, objeto do atual plano de 

custeio, para outros fins que não os previdenciários. 

 
 

A avaliação atuarial reitera ainda, às fls. 2280, a necessidade de que seja 

realizado o levantamento do tempo total de contribuição dos participantes ativos 

para outros sistemas de previdência, com o fim de melhor estimar a compensação 

previdenciária a que o Fundo terá direito. 

 
 

8.5.3.2.4  Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais – 

FUNPEMG 

 
 

Com relação à avaliação atuarial do FUNPEMG, com data base em 31/10/08, 

verificou o Relatório da CAEO, às fls. 2281, que a rentabilidade da aplicação dos 

ativos do fundo foi inferior ao mínimo atuarial exigido de 12,87%, atingindo 12,34% 

no exercício de 2008. Foi alegado pelo atuário responsável pela avaliação que as 

metas não foram atingidas devido ao momento de crise financeira por que passou a 

conjuntura do mercado de capitais no exercício de 2008. 

 
 

Entretanto, nos exercícios de 2005, 2006, 2007, o rendimento observado foi 

de 44,56%, superior à meta acumulada para o triênio, de 37,11%. Portanto, a 

avaliação atuarial não compromete a solvência do plano. 

 
 

De acordo com o Relatório da CAEO, às fls. 2281, o FUNPEMG conta com 

um  período  de  carência  para  concessão  de  benefícios.  Então,  sua  reserva 
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matemática equivale a benefícios a conceder e refere-se ao total de recursos a ser 

destinado aos seus participantes – os ativos, inativos e pensionistas – para o 

pagamento de seus futuros benefícios. O valor apresentado na avaliação para essa 

reserva é de R$ 757 milhões e o valor líquido do plano é de R$ 771 milhões. 

 
 

Dessa forma, deduzindo-se da reserva técnica matemática o valor do ativo 

líquido é encontrado superávit técnico de R$ 14.325 milhões, que deverá constituir 

reserva de contingência e reserva de reajuste de plano, em conformidade com o 

plano de contas da Secretaria do Ministério de Previdência Social. 

 
 

Foi reiterada também, às fls. 2281, a necessidade de registro das 

contribuições, recursos e despesas do plano previdenciário separadamente do 

movimento das demais atividades do gestor, de forma a evitar transferências de 

recursos do fundo para outros fins que não aqueles aos quais se destinam. 

 
 

Segundo o relatório da CAEO, às fls. 2.282, o parecer do atuário responsável 

é de que o plano de benefícios, na data base de 31/12/08, apresenta-se solvente e 

tem capacidade para honrar seus compromissos para com os participantes. 

 
 
 
 

8.5.3.3  Projeção Atuarial do RPPS 
 
 
 

A Tabela 312, às fls. 2282, do Relatório da CAEO/2009, apresenta o 

demonstrativo da projeção atuarial, Anexo XIII, publicado no DOE, em 29/1/09, fl. 28, 

caderno   I,   integrando   o   RREO   do   sexto   bimestre   do   exercício   de   2008 

(demonstrativo optado pela CAEO em razão das datas-base das avaliações 

atuariais), conforme determina a LRF, art. 53, § 1°,  II. O referido demonstrativo 

segue as normas presentes na Portaria STN 575/07. 

 
 

De acordo com o Relatório da CAEO/2009, às fls. 2282, a Tabela 312 

evidencia a consolidação dos dados do IPSM, FUNFIP e FUNPEMG, para fins de 

confecção da projeção atuarial, não significando que possa existir qualquer 

vinculação entre os recursos de cada plano, sendo os mesmos independentes, com 
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receitas contabilizadas separadamente e sem que haja solidariedade no pagamento 

de benefícios. O objetivo da projeção é o de proporcionar visão geral dos RPPS do 

Estado. 

 
 

Foi demonstrado na referida tabela que, de 2007 a 2026, o déficit do 

resultado previdenciário é ascendente, começando a decrescer a partir de 2027, o 

que pode ser explicado, conforme Relatório da CAEO/2009, em função do aumento 

do número de participantes ativos que contribuirão para os planos, 

concomitantemente à diminuição da proporção de inativos e pensionistas, além da 

rentabilidade das aplicações superior à exigida pela legislação, da modificação dos 

planos de custeio e da renegociação das dívidas para com os RPPS, dentre outros 

fatores. 

 
 

Verifica-se, conforme o Relatório da CAEO/2009, fls. 2282, que a projeção 

não   contemplou   os   dados   do   IPLEMG.   Constatou-se   a   necessidade   da 

apresentação da sua projeção atuarial, compreendendo a situação individual do 

instituto, para fins da consolidação elaborada pela SEF. 

 
 

No que se refere aos dados individualizados, tem-se que o FUMPEMG é 

capitalizado, enquanto o FUNFIP e o IPSM são operacionalizados em regime de 

caixa e depende de aportes de recursos regulares do tesouro estadual para cumprir 

os  compromissos  derivados  da  concessão  dos  benefícios  previdenciários.  O 

Relatório da CAEO/2009 informa que, no regime de caixa ou de repartição simples, 

as contribuições para o plano de custeio, a serem pagas pelo ente federativo, pelos 

servidores ativos e inativos e pelos pensionistas são suficientes para o pagamento 

dos benefícios no próprio exercício, não tendo, como propósito, a acumulação de 

recursos. 

 
 

Nesse caso, apontou o aludido Relatório da CAEO/2009, às. fls. 2284, que a 

não acumulação de reservas técnicas capitalizadas é prejudicial à solvência dos 

planos previdenciários e que os planos não deveriam onerar o tesouro em função do 

seu caráter contributivo, uma vez que para garantir o equilíbrio entre as origens e 
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aplicação  dos  recursos,  os  RPPS  necessitariam  ser  mantidos  sob  regime  de 

capitalização, nos termos da Portaria MPS 403/08, art. 2°, inciso XI. 

 
 

Conforme o Relatório da CAEO/2009, a Tabela 313, às fls. 2285, evidencia a 

evolução  da  projeção  dos  recursos  pertencentes  ao  FUNPEMG/FUNFIP 

comparados aos do IPSM. Constatou-se que em razão da capitalização do ativo, o 

resultado da diferença entre receitas e despesas previdenciárias do 

FUNPEMG/FUNFIP demonstra que o déficit decresce com o tempo, ao contrário do 

IPSM. 

 
 

Por fim, no que se refere à projeção atuarial do RPPS, a CAEO concluiu, 

conforme análise do Gráfico 28, às fls. 2285, que enquanto os dados projetados 

informaram que o deficit do plano capitalizado decresce ao longo do tempo, as 

obrigações do IPSM, que são operacionalizadas em regime de caixa, tem 

crescimento indefinido.   Verificou-se que a situação dos deficits dos regimes 

demonstrados  tende   a   perdurar,   caso   não   sejam   adotadas   medidas   para 

amortização das dívidas e/ou alteração do plano de custeio. 

 
 
 
 

8.5.4 Considerações Finais 
 
 
 

No que se refere à análise orçamentária e financeira, constatou-se, no item 
 

8.5, a ausência do orçamento da seguridade social, em desacordo com o § 5º, inciso 
 

III, do art. 165 e do § 1º do art. 195 da CR/88; 
 

 
 

Uma vez que foram verificadas despesas registradas a maior no Anexo V, a 

que se refere o art. 53 da LRF, a CAEO, às fls. 2286, entendeu ser necessária a 

recomendação, por parte desta Corte para que a SEPLAG tomasse providências 

saneadoras para a  elaboração do demonstrativo da unidade de  gestão 

previdenciária integrada que acompanhará os futuros orçamentos. 

 
 

Com relação à análise atuarial, a CAEO, fls. 2286, entendeu que após as 

avaliações atuariais dos RPPS, referentes ao exercício de 2008, no que se refere ao 
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IPSM, deve ser recomendado por esta Corte que seja providenciada a segmentação 

do plano de custeio dos benefícios assistenciais e previdenciários, e que as 

avaliações atuariais sejam realizadas em separado, devendo haver a total 

segregação  entre  os  recursos  destinados  à  saúde  e  à  previdência,  conforme 

disposto no art. 5° da Lei 9.717/98 e do art. 14 da Portaria MPS 403. 

 
 

Ainda com relação ao IPSM, a CAEO constatou que o percentual contributivo 

arrecadado dos segurados ativos do IPSM não demonstra capacidade suficiente 

para a manutenção do equilíbrio do plano, pois o RPPS depende de recursos do 

tesouro para arcar com as despesas decorrentes dos benefícios pagos a seus 

segurados. Assim, tendo em vista que a situação atuarial do RPPS não permite a 

arrecadação  de  percentuais  menores  do  que  os  exigidos  pelo  art.  4°  da  Lei 

10.887/04, ao IPSM, deve-se recomendar que seja feito o redimensionamento das 

alíquotas de contribuição. 

 
 

Por fim, no que tange ao IPLEMG, a CAEO, às fls. 2287, concluiu que aos 

cálculos da avaliação atuarial do instituto deve ser incluído na projeção de 

crescimento  salarial  o  percentual  mínimo  de  1%  ao  ano,  para  estimativa  das 

reservas matemáticas do RPPS, nos termos do art. 8° da Portaria 403/08. Ademais, 

verificou-se que não foi apresentada a projeção atuarial do plano para fins de 

consolidação dos dados projetados dos RPPS, conforme disposto no art. 53, § 1°, II 

da LRF. 

 
 
 

8.6  Restos a Pagar 
 

 
 
 

Segundo o Relatório da CAEO/2009, às fls. 2288, o balancete consolidado do 

Estado, referente ao exercício de 2009, demonstrou que o total do passivo circulante 

correspondeu a R$ 4,133 bilhões e que o total dos restos a pagar correspondeu a 

R$ 3,735 bilhões, divididos em Restos a Pagar Processados - RPP (R$ 1,684 

bilhões) e Não Processados – RPNP (R$2,051 bilhões). Observa-se, assim, que o 

total de restos a pagar representou 90,39% do passivo circulante. 
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O Relatório da CAEO/2009, às fls. 2288, ressalta que a escrituração dos RPP 

na conta Obrigações Liquidadas a Pagar - OLP dificulta a análise da informação 

contábil, uma vez que essa rubrica recebe, além das movimentações referentes aos 

RPP, os lançamentos relativos à liquidação dos RPNP e os lançamentos de 

liquidações e pagamentos de despesas orçamentárias do exercício em curso. De 

acordo ainda com o Relatório da CAEO/2009, foi reiterada solicitação para se 

segregarem os Restos a Pagar Processados da Conta OLPs, contudo a SCCG 

informou que diante das alterações que a contabilidade governamental sofrerá, em 

virtude da adoção das normas internacionais de contabilidade, é prudente que sejam 

aguardadas as alterações que resultarão em uma reformulação geral do plano de 

contas obrigatório para todos os entes, o que demandará grande aporte de recursos 

humanos e financeiros. 

 
 

Em relação ao total do passivo circulante, salienta-se que os maiores 

percentuais registrados no montante dos RPP ocorreram nos poderes Legislativo 

(65,13%) e Executivo (40,84%), ao passo que, em relação ao montante dos RPNP, 

os maiores volumes ocorreram no Ministério Público (68,46%) e no Executivo 

(50,60%), conforme Relatório da CAEO/2009, fls. 2289. Ressalta-se que do total dos 

restos a pagar, 15,94% são provenientes dos exercícios de 1996 a 2008 e 84,06% 

do exercício em análise, conforme Relatório da CAEO/2009, às fls. 2290. Conforme 

análise lançada no referido relatório, fls. 2290, dos restos a pagar registrados por 

poder, constata-se que R$ 3,575 bilhões pertencem ao Poder Executivo, sendo que 

R$ 2,985 bilhões, 83,48%, referem-se aos inscritos em 2009 e R$ 590,842 milhões 

referem-se aos inscritos desde 1996. 

 
 

O Poder Legislativo registrou R$ 66,790 milhões inscritos em restos a pagar, 

sendo R$ 49,148 milhões provenientes de RPP e R$17,642 milhões referentes aos 

RPNP.  Quanto ao Ministério Público, do total de R$ 18,088 milhões, R$ 2,613 

milhões se referem aos RPP e R$ 15,475 milhões correspondem aos RPNP, sendo 

que R$ 17,564 milhões são atinentes ao exercício em análise. Relativamente ao 

Poder Judiciário, verifica-se que do total inscrito de R$ 75,146 milhões, R$70,940 

milhões são provenientes do exercício em análise, sendo R$31,877 milhões 

correspondentes a RPP e R$ 39,063 milhões a RPNP. 
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Observa-se, no exercício de 2009, um decréscimo de 42,11% do saldo dos 

RPP, motivado pela reclassificação dos precatórios para o Passivo Exigível a Longo 

Prazo, e de 24,03% dos registros em RPNP em comparação com o exercício de 

2008, representando um decréscimo de 33,41% do saldo total de Restos a Pagar, 

conforme Relatório da CAEO/2009, às fls. 2291. 

 
 

De acordo com o Relatório da CAEO/2009, fls. 2292, em 2009, foram 

empenhadas despesas no valor de R$ 40,263 bilhões, houve a inscrição de R$3,139 

bilhões em restos a pagar e foram pagos R$ 3,356 bilhões, a título de restos a 

pagar.  Verifica-se ainda que a despesa empenhada, em 2009, superou, em 2,45%, 

a de 2008, já o montante inscrito em restos a pagar caiu, em 26,24%. Por sua vez, o 

pagamento de restos a pagar foi 2,88% maior que o de 2008. No detalhamento das 

contas contábeis de restos a pagar por poder, apresentado no Relatório da 

CAEO/2009, às fls. 2294/2295, observa-se que do total dos RPP (R$ 1,685 bilhões), 

66,18% corresponderam à despesa de pessoal e encargos, que totalizaram R$1,115 

bilhões, sendo que o Poder Executivo foi o responsável por 92,63% desses gastos 

(R$ 1,033 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 Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG (32,46%), a Folha de 

Pessoal Centralizada (29,27%) e o FUNFIP (26,93%), de acordo com os dados 

constantes do Relatório da CAEO/2009, às fls. 2295. A CAEO ressaltou novamente 

em seu relatório, às fls. 2295, a necessidade de separação dos saldos dos restos a 

pagar do saldo das obrigações liquidadas a pagar, para maior transparência das 

informações, principalmente quanto à movimentação dos precatórios e dos gastos 

com  publicidade,  que  não  se  encontram  devidamente  espelhados  nos 

demonstrativos contábeis. 

 

 
8.6.1 Demonstrativo de Restos a Pagar do RREO 
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Conforme estabelece a LRF em seu art. 53, V, informa o Relatório da 

CAEO/2009, às fls. 2295/2296, 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. 

 
 

Transcrevemos  o  Demonstrativo  de  Restos  a  Pagar  Não  Processados 

(RPNP), elaborado pela CAEO, em seu relatório às fls. 2296, conforme 

movimentação a seguir, ressaltando-se que o procedimento de se liquidar despesa 

inscrita em RPNP e não efetuar o pagamento simultaneamente não é correto, como 

citado no Relatório da CAEO/2009, às fls. 2296: 
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Poder/ 

Órgão 

Inscrições 

exercícios 

anteriores 

Inscrições 

em 31/12/08 

Cancelados Pagos Liquidados a 
 

Pagar RPNP 

A Pagar 
 

Exercícios 
 

Anteriores 

Inscrições 
 

31/12/09 

A Pagar 
 

(Totais) 

 

Executivo 15.254 2.620.410 234.637 1.857.965 21.996 521.046 1.457.512 1.978.558 
 

Legislativo 0 11.152 992 10.160 0, 0 17.642 17.642 
 

Judiciário 1.933 39.452 7.096 34.189 10 90 39.063 39.153 
 

Ministério 
 

Público 

 

162 11.029 1120 9.546 2 523 14.953 15.476 

 

TOTAIS 17.349 2.682.043 243.865 1.911.860 22.008 521.659 1.529.170 2.050.829 
 

Quadro: Demonstrativo dos Restos a Pagar Não Processados – Valores em R$ mil 

Fonte: Dados extraídos do Relatório da CAEO/2009 (Fls. 2296) 
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No  Demonstrativo  de  Restos  a  Pagar  Não  Processados  que 

compõe o RREO, conforme Relatório da CAEO/2009, fls. 2296, verifica-se 

que do total inscrito em restos a pagar em exercícios anteriores (R$ 2,699 

bilhões), R$ 243,865 milhões foram cancelados, R$ 1,912 bilhão foi pago 

e  R$  22,008 milhões foram  liquidados (contudo pendentes de 

pagamento), restando a pagar a soma de R$ 521,659 milhões. Da análise 

do demonstrativo supra, é possível inferir uma redução nas inscrições de 

Restos a Pagar Não Processados, ao se efetuar a comparação entre o 

montante inscrito em 31/12/08 e àquele inscrito em 31/12/09. Porém, 

conforme observado no Relatório da CAEO/2009, fls. 2296, ao final do 

exercício de 2009, o saldo a pagar de exercícios anteriores apresentou 

uma variação de 2.906,85%, se comparado com o saldo em dez/2008, o 

qual passou de R$ 17,349 milhões para R$ 521,659 milhões, 

demonstrando a permanência de valores inscritos em 2008 no saldo dos 

RPNP de 2009. 

 
 

Verifica-se ainda que persistem inscrições advindas de exercícios 

anteriores, notadamente do Poder Executivo, ainda que parte delas tenha 

sido cancelada ou paga. Entretanto, ainda é possível observar um 

expressivo valor de Restos a Pagar Não Processados, o que requer uma 

atenção especial por parte do Governo do Estado, no sentido de efetuar 

uma detalhada análise da motivação da não liquidação dos mesmos, de 

modo a que seu montante, em exercícios posteriores possa a vir a ser 

reduzido. 

 
 

No Demonstrativo de Restos a Pagar Processados (RPP), inserto 

no Relatório da CAEO/2009, às fls. 2297, verifica-se que, do total inscrito 

em restos a pagar em exercícios anteriores (R$ 2.909.852 bilhões), R$ 

1,392. bilhão foi  cancelado, cerca de 49,37% do  saldo anteriormente 

inscrito, R$ 1,466 bilhão foi pago, restando pendente de pagamento R$ 

73.913 milhões, conforme movimentação a seguir. Destaca-se que essa 
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redução deveu-se à reclassificação dos precatórios no grupo Exigível a 

Longo Prazo, em conformidade com a ECF 62, de 09/12/09. Quanto às 

inscrições do exercício, superaram as de 2008 em 2,74%. Demonstra-se 

a seguir a movimentação ocorrida durante o exercício, nos RPP, a saber: 
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Poder/ 

Órgão 

 
 
Inscrições 

exercícios 

anteriores 

 
 
Inscrições 

em 31/12/08 

R$ mil 
 

Cancelados Pagos Liquidados a 
 

Pagar RPNP 

 
 

A Pagar 
 

Exercícios 
 

Anteriores 

 
 
Inscrições 
 

31/12/09 

 
 
A Pagar 
 

(Totais) 

 

Executivo 1.333.398 1.486.407 1.392.124 1.379.881 21.996 69.796 1.527.096 1.596.892 
 

Legislativo 0 39.071 0 39.071 0 0 49.148 49.148 
 

Judiciário 1.635 48.645 2 46.173 10 4.115 31.877 35.992 
 

Ministério 
 

Público 

 

2 694 7 689 2 2 2.612 2.614 

 

TOTAIS 1.335.035 1.574.817 1.392.133 1.465.814 22.008 73.913 1.610.733 1.684.646 
 

Quadro: Demonstrativo dos Restos a Pagar Processados 

Fonte: Relatório da CAEO/2009 (Fls. 2297) 
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8.6.2 Disponibilidade de Caixa e Demonstrativo de Restos 

a Pagar do RGF 

 
 

O último Relatório de Gestão Fiscal do ano deve conter os 

demonstrativos do último quadrimestre, referentes aos montantes das 

disponibilidades financeiras, em 31/12, e da inscrição em Restos a Pagar, 

conforme estabelece o art. 55, III, “a” e “b”, da LRF. A Portaria STN 577, 

de  15/10/08,  estabelece  que  esses  demonstrativos  representam  os 

Anexos V e VI do Relatório de Gestão Fiscal. A situação financeira, após 

as inscrições em RPNP no exercício de 2009, foi a que se demonstra a 

seguir: 

 

 
R$ mil 

 

Poder/Órgão Suficiência Inscrição RPNP Suficiência após 
 

inscrição em 
 

RPNP 

Legislativo 81.540 17.642 63.898 

Judiciário 292.058 39.063 252.995 

Ministério Público 33.093 14.953 18.140 

Executivo 1.143.303 1.457.512 (314.209) 

TOTAIS 1.549.994 1.529.170 20.824 

Fonte: Relatório da CAEO (Fls. 2299) 
 

 
 

O Relatório da CAEO/2009, às fls. 2299, apresenta ainda uma 

comparação da suficiência financeira e das inscrições em RPNP do 

exercício de 2008. Verifica-se que houve, nesse exercício e no de 2009, 

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 salientar que o Poder 

Executivo apresentou insuficiência de caixa nesses exercícios. Contudo, 

ocorreu  uma  diminuição  da  insuficiência,  no  montante  de  R$  1,431 

milhão, 81,99%, no exercício de 2009. 
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8.6.2.1 Do Poder Legislativo 
 
 
 
 
 

A Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas são os órgãos 

responsáveis pela fiscalização dos artigos 54 e 55 da LRF, os quais 

tratam do RGF. 

 
 

Constata-se ainda, conforme Relatório da CAEO/2009, fls. 2299, a 

ausência   das   informações   relativas   ao   IPLEMG,   por   ocasião   da 

publicação conjunta com a Assembleia 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 Assembleia 

Legislativa e do Fundo de Assistência Habitacional - FUNDHAB, conforme 

fls. 2300 do Relatório da CAEO/2009, verifica-se que mesmo após as 

inscrições dos RPNP houve suficiência de caixa no  montante de  R$ 

47,585 milhões (R$ 25,552 milhões referentes à Assembleia e R$ 22,033 

milhões ao FUNDHAB). 

 
 

Quanto ao IPLEMG, observa-se uma disponibilidade de caixa de 

R$ 221,673 milhões, sendo que em suas obrigações financeiras não há 

RPP e não foram inscritas despesas em RPNP, conforme fls. 2300 do 

Relatório da CAEO/2009. A conta Depósitos das Obrigações Financeiras, 

no valor R$ 354,543 mil, foi a única dívida registrada, tendo correspondido 

somente a 0,16% das disponibilidades financeiras. 

 
 

Com base no demonstrativo de disponibilidade de caixa do Tribunal 

de Contas, às fls. 2301 do Relatório da CAEO/2009, constata-se uma 
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disponibilidade de R$ 48,121 milhões e uma suficiência financeira, após 

as inscrições dos RPNP, equivalente a R$ 16,312 milhões. Ressalta-se 

que as despesas inscritas em RPNP corresponderam a R$ 7,068 milhões. 

Foram considerados, dentro das disponibilidades, os créditos financeiros 

a receber do Tesouro Estadual no montante de R$ 11,127 milhões. 

 
 

8.6.2.2 Do Poder Judiciário 
 
 
 

No demonstrativo às fls. 2301 do Relatório da CAEO/2009, 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$ 

377,139 milhões e uma suficiência financeira, após as inscrições dos 
 

RPNP,  correspondente  ao  total  de  R$  252,995  milhões,  sendo  R$ 
 

251,048 milhões do Tribunal de Justiça e R$ 1,947 milhão do Tribunal de 

Justiça Militar. Ressalta-se que foram considerados, dentro das 

disponibilidades, os créditos financeiros a receber do Tesouro Estadual no 

montante de R$ 49,545 milhões. 

 
 

8.6.2.3 Do Ministério Público 
 
 
 

O Relatório da CAEO/2009, às fls. 2302, indica que nesse 

demonstrativo estão incluídos os valores referentes ao Fundo Estadual de 

Proteção e Defesa do Consumidor – FEPDC, e ao Fundo Especial do 

Ministério Público – FUNEMP, que foram publicados separadamente no 

RGF. 

 
 

No referido demonstrativo, foi considerado para a apuração da 

suficiência financeira de R$ 17,618 milhões o saldo da conta Créditos 

Financeiros   a   Receber   (R$   12,535   milhões)   nas   disponibilidades 
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financeiras. Ressalta-se, conforme Relatório da CAEO/2009, fls. 2302, 

que no saldo dos RPP, R$ 7,130 milhões, estão incluídos os valores dos 

Depósitos/Consignações/Retenções/Descontos em Pagamentos, dos 

Credores/Entidades e Agentes que se referem exclusivamente ao 

Ministério   Público,   uma   vez   que   o   FEPDC   e   o   FUNEMP   não 

apresentaram saldo de RPP. 

 
 

8.6.2.4 Do Poder Executivo 
 
 
 

Segundo o Relatório da CAEO/2009, às fls. 2303, o Demonstrativo 

da Disponibilidade de Caixa do Poder Executivo inclui os de seus fundos, 

autarquias, fundações, sendo destacados os dados do regime 

previdenciário. O demonstrativo do regime previdenciário consolida as 

contas do IPSEMG, IPSM, FUNPEMG e FUNFIP. Ressalta-se que não 

foram relacionados os valores das disponibilidades financeiras e das 

obrigações financeiras das empresas estatais dependentes (Rádio 

Inconfidência, EPAMIG e EMATER), contrariando o art. 50, III, da LRF, já 

tendo sido objeto de recomendações por este Tribunal em exercícios 

anteriores. 

 
 

Ressalta-se ainda que na composição das disponibilidades as 

Outras Disponibilidades Financeiras apresentaram um saldo negativo de 

R$ 85,558 milhões, provenientes da conta 1.1.1.04 – Recursos de 

Movimentação Unidade de Tesouraria, que são recursos de órgãos e 

entidades  da  Administração  Pública  Estadual  incluídos  pelo  Decreto 

38.865/91,  sendo  R$  79.354.823,65  pertencentes  ao  FUNFIP  e  R$ 
 

6.202.856,85 aos demais órgãos do Estado. 
 

 
 

Entretanto, como demonstrado no Relatório da CAEO/2009, fls. 
 

2304, foi registrado pelo FUNFIP, como disponibilidade financeira, o valor 
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de  R$  79.351.229,01, divergindo  em  R$  3.594,64  do  registrado  pelo 
 

Executivo. 
 

 
 

De acordo com o Relatório da CAEO/2009, fls. 2304, apurou-se um 

déficit de caixa no Poder Executivo, de R$ 314,209 milhões, tendo o 

regime previdenciário apresentado suficiência de caixa. Foi destacado 

que antes das inscrições dos RPNP, o Poder Executivo evidenciou 

suficiência financeira, no valor de R$ 1,143 bilhão, porém as inscrições 

em RPNP, no valor de R$ 1,458 bilhões, suplantaram a suficiência 

apresentada. 

 
 

Assim, as inscrições em RPNP foram efetuadas sem a 

disponibilidade de recursos, repetindo-se a irregularidade ocorrida em 

exercícios anteriores, apesar das recomendações feitas por este Tribunal, 

o que contraria o art. 6º, § 3º, do Decreto 37.924/96. Contudo, o  Poder 

Executivo tem se mostrado atento aos ditames legais, evidenciando tal 

conduta com a edição do Decreto 45.344/10 que cancelou, a partir de 

09/04/10, o saldo dos RPNP de todos os órgãos e entidades estaduais 
 
 

8.7  Antecipação de Impostos 
 
 
 

A operação de crédito por antecipação de receita em relação a fato 

gerador que ainda não ocorreu 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 desordenada e 

descontrolada. 

 
 

Com fulcro em resposta da SEF, motivada por solicitação do 

Conselheiro Relator, a CAEO, às fls. 2306, destaca que não houve 

antecipação de ICMS e, quanto ao IPVA, a antecipação totalizou R$ 
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21,971 milhões, pagos espontaneamente pelos contribuintes em 

dezembro de 2009. 

 
 

Destarte, ressalta-se que a vedação legal visa coibir a realização 

de operação de crédito para adiantamento de tributo cujo fato gerador 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 constava do art. 3º da Resolução 78/98 do Senado 

Federal. 

 
 

Portanto, com base no Relatório da CAEO/2009, às fls. 2305/2306, 

tem-se que o Estado não realizou captação de recursos a título de 

antecipação da receita tributária cujo fato gerador ainda não tenha 

ocorrido. 
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9. SISTEMA  DE  CONTROLE  INTERNO  DO  PODER 

EXECUTIVO ESTADUAL 

 

 
A Constituição da República de 1988 estabeleceu, em seus artigos 

 

31, 70 e 74, que as administrações públicas devem instituir e manter 

sistemas de controle interno para exercerem, em conjunto com o controle 

externo, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da 

administração direta e indireta. 

 
 

Vale lembrar que os objetivos dos controles interno e externo 

convergem para a utilização e o controle eficiente dos recursos e bens 

públicos.  Assim,  é  imperioso  o  intercâmbio  de  informações entre  os 

órgãos de controle existentes, visando reduzir gastos públicos. 

 
 

Nessa linha, os resultados dos trabalhos realizados pelo controle 

interno devem ser consultados pelo controle externo e vice-versa, no 

intuito de prevenir ilícitos administrativos e combater a corrupção. Quanto 

a esse aspecto, transcreve-se o § 1º do art. 74 c/c o art. 75, caput, da 

Constituição da República de 1988, verbis: 

 

 
Art. 74 [...]. 

 

§ 1º – Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela 
darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de 
responsabilidade solidária. 
Art. 75 – As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no 
que  couber, à  organização, composição e  fiscalização dos 
Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem 
como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 
[...]. 

 
 

Mencione-se também que o art. 81 da Constituição Estadual de 
 

1989 estabeleceu que os Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário e as 
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entidades  da  Administração  Indireta  manterão,  de  forma  integrada, 

sistema de controle interno. 

 
 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) obrigou a administração ao 

acompanhamento diuturno de suas contas, por meio da disponibilização 

de relatórios de execução e de gestão fiscal que incluam as metas 

estabelecidas, os gastos e o comportamento da receita e da despesa. 

Desse modo, foi estabelecida a necessidade inadiável de se 

institucionalizar um sistema de controle interno. 

 
 

Salienta-se que a LRF, no parágrafo único do art. 54, determina 

que  o  relatório  de  gestão  fiscal  deve  ser  também  assinado  pela 

autoridade responsável pelo controle interno, a quem incumbe, entre 

outros, a elaboração dos relatórios, o controle de metas e a sugestão de 

medidas a serem adotadas para a busca do equilíbrio das contas que, em 

última análise, é o objetivo primordial da legislação. 

 
 

Atente-se  ainda  que  o  descumprimento  da  LRF  implica  na 

aplicação de sanções, entre elas a suspensão das transferências 

voluntárias de recursos por outros entes da federação. Implica também na 

aplicação de sanções pecuniárias e penais, essas últimas introduzidas 

pela Lei Federal 10.028, de 19/10/00, Lei de Crimes Fiscais. 

 
 

A Lei Complementar Estadual 102/08, Lei Orgânica deste Tribunal 

de Contas, em seu art. 40, § 3°, determina que as contas anuais do 

Governador do Estado sejam acompanhadas do relatório e do parecer 

conclusivo do órgão central do sistema de controle interno, com os 

elementos indicados em atos normativos do Tribunal de Contas. Senão 

vejamos: 

 
Art. 40 [...]. 
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§ 3° - As contas serão acompanhadas do relatório e do 
parecer conclusivo do órgão central do sistema de controle 
interno, que conterão os elementos indicados em atos 
normativos do Tribunal. 

 
Entretanto, importante não olvidar que a CAEO destacou que ainda 

não ocorreu a normatização mencionada, sendo necessária a adoção de 

medidas por esta Corte, visando ao implemento de tal condição (fls. 2308 

do Relatório da CAEO/2009). 

 
 

Feita essa observação, destaque-se que a Auditoria-Geral do 

Estado – AUGE – foi indicada pelo Poder Executivo para o cumprimento 

das determinações da Lei Complementar Estadual 102/08, Lei Orgânica 

deste  Tribunal  de  Contas,  tendo  sido  regularmente  apresentado  o 

Relatório de Auditoria n° 1520.1247.10 (fls. 142 a 348), relativo ao 

exercício financeiro de 2009, bem como o parecer conclusivo (fls. 349 a 

353). 
 

 
 

O relatório da AUGE traz em seu conteúdo informes relacionados à 

gestão institucional e às ações do controle interno, explicitando as 

atividades e produtos da AUGE, discorrendo, ainda, sobre o 

acompanhamento dos dispositivos legais e constitucionais, a aplicação de 

indicadores orçamentários e financeiros, bem como acerca do 

acompanhamento das recomendações do controle externo nas Contas 

Anuais de Governo de 2008 (fls. 2311 do Relatório da CAEO/2009). 

 
 

Foram apresentadas as atividades promovidas pela AUGE que, 

direta ou indiretamente, impactaram no exercício do controle interno do 

Poder Executivo do Estado. Importante destacar, no que tange às ações 

de Auditoria de Gestão, que foram realizadas avaliações dos programas 

governamentais, em especial dos seguintes projetos estruturadores: 

PROMG, PROACESSO, Regionalização – Urgência e Emergência, ação 

PRÓ-HOSP, Novos  Padrões  de  Gestão  e  Atendimento da  Educação 
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Básica, RMBH Linha Verde – Paisagismo e Saúde em Casa (fls. 2312 do 
 

Relatório da CAEO/2009). 
 

 
 

Foram também realizadas avaliações nos Contratos de Gestão 

celebrados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo (fls. 188-v a 

211-v do Relatório da AUGE/2009). 
 

 
 

No tocante às atividades de Correição Administrativa, a AUGE 

destacou a realização de cursos, seminários, palestras e reuniões; a 

atualização de Cartilha; e a edição de folders educativos (fls. 264-v a 273 

do Relatório da AUGE/2009). 

 
 

Foram avaliadas ainda a execução da lei orçamentária anual e o 

cumprimento dos limites constitucionais de aplicação dos recursos 

orçamentários, em especial em políticas de educação, saúde e fomento à 

pesquisa, por meio do uso de indicadores de auditoria contábil (fls. 280 a 

320-v do Relatório da AUGE/2009). 
 

 
 

O Relatório também antecipa esclarecimentos sobre medidas 

recentemente implementadas pelo Poder Executivo Estadual, em 

referência às novas diretrizes traçadas em reunião realizada por iniciativa 

do Relator das contas de 2010, Conselheiro Sebastião Helvécio, para o 

acompanhamento das contas do Governo Estadual. 

 
 

Como destacado pela CAEO (fls. 2309), verifica-se que a AUGE 

informou a conclusão de auditoria no PRÓ-HOSP, em julho/2009, a 

avaliação desde 2006 dos Programas Estruturadores PROMG e 

PROACESSO e a auditoria nos Restos a Pagar de 07 (sete) entidades do 

Poder Executivo, em 2008, avaliando a efetividade das recomendações 

em 2009. 
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Entretanto, como bem destaca a CAEO (fls. 2308 e 2309), 

importante não olvidar que apesar de o Relatório da AUGE ser importante 

mecanismo a favor da eficácia e transparência nas atividades de controle, 

ele não supre a necessidade de informações tempestivas e integrais que 

evitem  o  conhecimento  extemporâneo  de  atividades  pelo  Controle 

Externo, sendo necessário que se dê conhecimento dos resultados das 

ações de controle enviadas pela AUGE, tão logo seja concluído o 

contraditório nos processos administrativos e esgotada a etapa decisória 

no âmbito da Auditoria Geral. 
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10. MANIFESTAÇÃO QUANTO À ABERTURA DE VISTA 
 
 
 

Em conformidade com o art. 233, § 2º, da Resolução 12/2008, por 

ocasião  de  abertura  de  vista  dos  presentes  autos,  o  Exmo.  Sr. 

Governador do Estado, por meio do ofício datado do dia 26/05/2010, 

protocolizado sob o nº 34328-04, manifestou-se acerca das ocorrências 

apontadas durante o acompanhamento da execução orçamentária, 

financeira, patrimonial e fiscal do Estado, referente ao exercício de 2009, 

consoante fls. 2392 e Anexo I, fls.1/153. 

 
 

Da  análise  das  considerações  de  sua  Exª.  o  Governador  do 

Estado, confrontadas com as argumentações lançadas pela CAEO, 

tecemos os comentários a seguir. 

 
 
 

10.1  Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO (fls. 1883/1903) 
 
 
 

O Conselheiro Relator, às fls. 2380 a 2381, determinou a abertura 

de vista ao Senhor Governador para apresentar esclarecimentos relativos 

à avaliação das metas fiscais do exercício anterior - art. 4°, § 2°, inciso I, 

da LRF, considerando o não cumprimento das determinações do manual 

da STN, instituído pela Portaria 575, de 30/8/07, no que tange à falta de 

especificação de qual seja a “política de melhoria nas condições de 

obtenção de receitas, quanto do gerenciamento intensivo dos gastos 

públicos”, em correlação com o cenário macroeconômico do respectivo 

exercício. 

 
 

Os esclarecimentos foram prestados pela Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão – SEPLAG, que elaborou minucioso relatório na 

tentativa de explicitar a expressão “política de melhoria nas condições de 
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obtenção de receitas, quanto do gerenciamento intensivo dos gastos 

públicos”, contida na LDO/2009, descrevendo os principais programas e 

suas respectivas ações componentes do objetivo estratégico denominado 

“Choque de Gestão”, estabelecido pelo PMDI, e apontando os principais 

resultados alcançados. 

 
 

Por sua vez, a Secretaria de Estado da Fazenda demonstrou as 

ações implementadas para o incremento da receita tributária do exercício 

de 2007, com base no relatório de gestão fiscal. Também foram relatadas 

as ações de controle fiscal que mais contribuíram para o incremento da 

receita tributária. 

 
 

A CAEO, em sede de reexame, às fls. 2395, considerou que a 

administração pública estadual reincidiu em erro, visto que a SEPLAG e a 

SEF supriram a falha da LDO/2009, porém posteriormente à sua edição, e 

em sede imprópria. A Portaria 575, de 30/8/07, da STN, orienta a 

elaboração, na LDO, da avaliação do cumprimento das metas relativas ao 

ano anterior, devendo incluir a análise dos fatores determinantes para o 

alcance ou não dos valores estabelecidos como metas. 

 
 

Ainda conforme análise da CAEO, o aludido manual da STN 

também orienta que alguns fatores, tais como o cenário macroeconômico, 

o desempenho das empresas estatais, as taxas de câmbio e de inflação, 

devem ser motivo de explanação a respeito dos resultados obtidos. Ao 

final, concluiu pela recomendação de que a situação seja regularizada por 

ocasião da elaboração da próxima LDO. 

 
 

Destarte, tem-se que em relação à avaliação das metas fiscais do 

exercício anterior, as razões de justificativas apresentadas pela SEPLAG 

e SEF supriram a falha constante na LDO, porém, deveriam ter integrado 

o aludido instrumento legal. 
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O Conselheiro Relator, às fls. 2380 a 2381, determinou a abertura 

de vista ao Senhor Governador para prestar esclarecimentos alusivos à 

ausência de informações das providências a serem adotadas e seus 

respectivos valores, no anexo de riscos fiscais da LDO/2009 - art. 4°, § 3°, 

da LRF, quando da avaliação dos passivos contingentes e outros riscos 

capazes de afetar as contas públicas, caso se concretizassem tais riscos. 

 
 

A SEPLAG aduz que incluiu na LDO/2010 as informações acerca 

das providências a serem tomadas, caso haja concretização dos riscos 

fiscais previstos, tendo em vista as recomendações do Tribunal de Contas 

para o exercício de 2008 em relação ao tema. 

 
 

No  que  toca  aos  passivos  contingentes,  resultantes  de  ações 

contra o Estado, a defesa alega que, em razão da incerteza quanto à 

materialização do risco e quanto ao valor devido, não é possível 

determinar   os   valores   correspondentes   às   providências   a   serem 

adotadas. 

 
 

A SEPLAG também afirma que a própria União, em seu anexo de 

riscos fiscais para os exercícios de 2009, 2010 e 2011, não apresentou as 

providências necessárias para estancamento dos eventuais riscos, e que 

a ausência dos valores referentes às providências não geram prejuízo à 

análise objetiva do anexo, qual seja, realizar um mapeamento dos 

passivos que podem impactar na execução orçamentária. Por isso, 

entende que foram atendidos os propósitos da LRF. 

 
 

Em sede de reexame, a CAEO, às fls. 2396, manifestou-se no 

sentido de que as alegações da SEPLAG não procedem, permanecendo 

a ausência de informações relativas à descrição das providências a serem 

adotadas e seus respectivos valores, caso se concretizassem os riscos, 
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no anexo de riscos fiscais da LDO/2009, em descumprimento à 7ª edição 

do manual de elaboração do anexo de riscos fiscais, aprovada pela 

Portaria 574, de 30/8/07, da STN. Ao final, entendeu que a SEPLAG 

incluiu na LDO/2010 informações relativas às providências a serem 

tomadas caso haja concretização de riscos oriundos de passivos 

contingentes, o que pode ser considerado uma evolução. Contudo, ainda 

falta plena adequação às orientações da STN, mediante informação dos 

valores relativos às providências informadas. 

 
 

De fato, a ausência de informações quanto à descrição das 

providências adotadas e de seus riscos fiscais previstos no anexo da 

LDO, contraria os termos do manual de elaboração do anexo de riscos 

fiscais, aprovado pela Portaria 574, de 30/8/07, da STN. No entanto, há 

de se reconhecer os esforços que estão sendo feitos no sentido de 

aperfeiçoar seu processo de elaboração. 

 
 
 

10.2  Orçamento     de     Investimento     das      Empresas 
 

Controladas pelo Estado (fls. 1912/1919) 
 
 
 

Conforme disposto no art. 167, II, da CR/88 e no art. 161, II, da 

CE/89, é vedada a realização de despesa ou assunção de obrigação 

direta que exceda os créditos orçamentários ou adicionais; o inciso VI do 

anexo ao decreto de encerramento do exercício n. 45.214, de 17/11/09, 

fixa o prazo até 30/11/09 para o encaminhamento à SCPPO/SEPLAG das 

solicitações de créditos suplementares ao orçamento de investimento das 

empresas controladas. Também o art. 34 da Lei n. 17.710/08 – LDO 

estabelece, conforme o disposto no art. 42 da Lei Federal 4.320/64, que 

os créditos suplementares e especiais ao orçamento de investimento das 

empresas controladas pelo Estado serão autorizados por lei e abertos por 
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decreto  do  Governador,  respeitados  os  limites  estabelecidos  na  lei 

orçamentária anual – LOA. 

 
 

Foi solicitado esclarecimento por sua Exª. o Conselheiro Relator 

acerca da não observância do disposto na legislação pelas empresas 

CEMIG-Holding, CEMIG-Geração e Transmissão e CEMIG-Distribuição, 

uma  vez  que  houve  créditos  abertos  no  orçamento  de  investimento 

dessas empresas sem o decreto do Governador do Estado. 

 
 

Em atendimento ao solicitado, foram encaminhadas as 

manifestações da SEPLAG, prestadas por meio do ofício GAB. SEC. nº 

421 /2010, de 18 de maio de 2010, as quais foram transcritas pela CAEO 
 

às fls. 2397. 
 

 
 

Primeiramente, a SEPLAG aduziu que, em virtude de as empresas 

CEMIG-Holding, CEMIG-Geração e Transmissão e CEMIG-Distribuição 

não executarem suas despesas diretamente no SIAFI, haveria maior 

dificuldade no controle, restando inviabilizada, por vezes, a adequação 

dos créditos autorizados à realização financeira no decorrer do exercício. 

 
 

Argumentou, também, que com o objetivo de corrigir as distorções 

decorrentes dessa situação, já em 2008, os créditos inscritos nas ações 

do orçamento de investimento foram objeto de controle no âmbito do 

processo de monitoramento do PPAG, que é operacionalizado mediante o 

Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan). 

 
 

Entretanto,  tendo  em  vista  a  não  utilização  do  SIAFI  pelas 

empresas que compõem o orçamento de investimento para execução do 

orçamento, os valores correspondentes às despesas realizadas em cada 

ação são informados manualmente pelo responsável competente de cada 

empresa. Por conseguinte, em que pese o esforço da superintendência 
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central  de  planejamento  e  programação  orçamentária  (SCPPO)  em 

apurar a execução das despesas do orçamento de investimento por meio 

do SIGPlan, verifica-se, em muitos casos, a concentração das despesas 

nos meses finais do ano, o que faz com que a informação somente seja 

lançada no SIGPlan no último bimestre, durante o mês de janeiro, não 

havendo   tempo   hábil   para   realização   da   alteração   orçamentária 

legalmente necessária. 

 
 

Acrescentou-se que, com o fito de sanar tal ocorrência, a SCPPO 

introduziu dispositivo na LDO, referente ao exercício de 2011, que 

determina o encaminhamento pelas empresas controladas pelo Estado de 

projeção de execução das despesas de investimento para o exercício, 

que subsidiará a elaboração de decretos de crédito adicional. Tal 

dispositivo, inserto na minuta do Projeto de Lei da LDO de 2011, 

prescreve, in verbis: 

 
 

Art. 31 – Conforme o disposto no art. 42 da Lei Federal n° 
4.320, de 1964, os créditos suplementares e especiais ao 
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo 
Estado serão abertos por decreto do Governador do Estado, 
respeitados os limites estabelecidos na lei orçamentária anual. 
§ 1º As empresas controladas pelo Estado deverão encaminhar 
à SEPLAG até o dia 05 do mês de novembro de 2011 a 
projeção de execução das despesas de investimentos para o 
exercício, com o mesmo detalhamento previsto no art. 28, o 
qual subsidiará a elaboração de decretos de crédito adicional. 

 
 

A CAEO, às fls. 2398, entendeu que a mencionada iniciativa, caso 

efetivada,  obstaculizará  a  ocorrência  de  abertura  de  créditos 

orçamentários insuficientes. 

 
 

A tabela a seguir, extraída das informações de fls. 1917 e 1918, 

demonstra que a realização das despesas pelas empresas CEMIG- 

Holding,   CEMIG-Geração  e   Transmissão  e   CEMIG-Distribuição  foi 

superior ao aberto pelo decreto do Poder Executivo, assim: 
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Execução Orçamentária pelo Grupo Cemig 
 
 
Ente Programa Crédito Aberto (A) Realizado (B) 

% 
(B/A) 

Cemig 
Distribuição 
Cemig Geração 
e Transmissão 

250 - Distribuição de Energia 
Elétrica 330.000.000,00 359.489.000,00 109% 
248 - Transmissão de Energia 

Elétrica 6.000.000,00 6.492.000,00 108% 

Cemig Holding 253 - Aporte de Capital Cemig 82.800.000,00 83.279.000,00 101% 
252 - Novos investimentos em 

Usinas, Substações e Linhas 

Cemig Holding 
 
Cemig Holding 

de Transmissão 16.750.000,00 17.032.000,00 102% 
701 - Apoio à Administração 

Pública 155.000,00 187.000,00 121% 
 
 

Feitas as considerações acerca das providências a serem tomadas 

pela SCPPO para evitar essa ocorrência nas futuras prestações, cumpre 

registrar que, nos termos do art. 42 da Lei 4.320/64, somente o Chefe do 

Poder Executivo tem a competência, por meio de decretos, para abrir 

créditos adicionais. 

 
 

Foi solicitado por sua Exª. o Conselheiro Relator manifestação 

quanto à realização de despesas sem autorização legal pela Empresa de 

Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG e pela Companhia de 

Gás de Minas Gerais – GASMIG, visto que as mencionadas despesas 

não constaram da lei orçamentária ou em lei autorizativa de créditos 

adicionais. 

 
 

O Governo do Estado rechaçou tal apontamento sob a alegação de 

que a EPAMIG possuía uma previsão inicial de capital no valor de 

R$1.000,00 na ação 4195 – “Ações de Desenvolvimento de Projetos 

Integrados”, sendo tal  ação refletida, no  orçamento de  investimentos, 

como 8195 – “Ações de Desenvolvimento de Projetos Integrados” com 

igual previsão orçamentária. 
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Acrescentou que no decorrer do exercício de 2009 foram 

suplementados recursos de investimentos nas ações “2002” e “4021”, as 

quais não possuíam previsão inicial de investimentos, o que foi feito por 

meio de decreto do Governador do Estado, sendo prevista a 

suplementação ao orçamento de investimentos da empresa. Nesse 

sentido, não houve a realização de despesa sem previsão orçamentária, 

uma vez que essa se encontra respaldada pelos Decretos nos  057, de 
 

abril de 2009; 065 e 066, de maio de 2009; 141, de agosto de 2009; 233 e 
 

239, de dezembro de 2009. 
 

 
 

Dessa feita, alegou-se ter havido a correlação entre as despesas 

de investimentos arroladas no orçamento fiscal com o orçamento de 

investimentos. 

 
 

Aduziu-se ainda que para o exercício de 2010 as empresas 

subvencionadas pelo Estado (Rádio Inconfidência, EPAMIG e EMATER) 

constarão apenas do orçamento fiscal, excluindo-se as duplicidades entre 

as despesas do orçamento fiscal e do orçamento de investimento. 

 
 

A CAEO, às fls. 2398, posicionou-se no sentido de que, a despeito 

da argumentação apresentada, visto que não havia previsão inicial das 

despesas no orçamento de investimento, a falha em comento não deve se 

repetir em face da exclusão das empresas subvencionadas pelo Estado 

do orçamento de investimento. 

 
 

A respeito das despesas da GASMIG, que foram objeto de 

questionamento, a SEPLAG asseverou, conforme apontamento da CAEO, 

às fls. 2398 e 2399, ter sido informada pela empresa que tais despesas 

foram consignadas na ação 3006 - construção da rede de distribuição de 

gás natural no Vale do Aço, do Programa 0031 – oferta de gás natural. 

Contudo, a informação foi apresentada, inadequadamente, mediante a 
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identificação dos objetos de gasto, caracterizado no relatório como “título”, 

sendo  tal  denominação interpretada por  esta  Corte  de  Contes  como 

novas ações criadas no âmbito do orçamento de investimentos, sem que 

houvesse, porém, a correspondente lei autorizativa. 

 
 

A propósito, ressaltou-se que com a finalidade de evitar equívocos 

na apresentação e interpretação de informações referentes ao orçamento 

de  investimentos, a  SEPLAG,  no  âmbito  de  suas  atribuições, 

recomendará às empresas controladas que as informações sejam 

apresentadas, respeitando-se, sobretudo, a codificação utilizada no 

orçamento de investimentos. 

 
 

Acrescentou-se que a matéria foi objeto de deliberação na câmara 

de coordenação geral, planejamento, gestão e finanças do dia 25 de maio 

de 2010, reunião em que se decidiu por determinar às empresas o 

cumprimento da exigência, conforme pauta constante no Anexo I, ora 

apresentado. 

 
 

A CAEO, às fls. 2399, considerou esclarecida a falha apontada, 

tendo ponderado que as ocorrências em tela são insanáveis por se 

tratarem de fatos já concretizados. Para o exercício de 2010, deve-se 

aguardar a melhoria dos procedimentos em relação à execução 

orçamentária do orçamento de investimento, a ser realizado pelas 

empresas, visto que elas não executam o sistema SIAFI. 

 
 

Diante dos apontamentos, ressalta-se que o ato de abrir crédito 

adicional sem cobertura legal, ordenar ou permitir a realização de 

despesas não autorizadas em lei contraria o que dispõem o art. 167, V, da 

Constituição da República de 1988 e o art. 42 da Lei 4.320/64. 
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10.3  Execução Orçamentária – Função Segurança Pública 
 

(fls. 1953/2005) 
 

 
 
 

Foram solicitados por sua Exª. o Conselheiro Relator 

esclarecimentos quanto ao repasse de recursos pelo Estado à COPASA, 

a título de subvenções sociais, despesas de custeio (natureza 3350-43), 

no valor de R$ 1 milhão, decorrente do Convênio n. 048/07 celebrado 

com a Secretaria de Defesa Social – SEDS, objetivando a elaboração de 

projetos e execução de obras e serviços para adequação de melhoria dos 

sistemas  de  abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário  das 

unidades prisionais e socioeducativas, e, também, quanto à utilização da 

natureza de despesa “despesas correntes/custeio”, uma vez que a 

elaboração de projetos e a execução de obras e serviços caracterizam-se 

como  “despesas  de  capital/investimentos”,  conforme  art.  12  da  Lei 

4.320/64. 
 

 
 

Em atendimento ao solicitado, foi encaminhada a manifestação da 

Secretaria de Estado de Defesa Social – SEDS, prestada por meio do 

Ofício Gab. Nº 0578/10, de 17 de maio de 2010, a qual foi transcrita pela 

CAEO, às fls. 2399 e 2400. 

 
 

Em suas considerações, asseverou que a indicação do grupo de 

despesas – outras despesas correntes foi feita em virtude de o convênio 

ter como objeto a elaboração de projetos e execução de obras e serviços 

para a melhoria do sistema de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário das unidades prisionais e sócio educativas, referindo-se, assim, 

à contratação de serviços de manutenção de estações de tratamento de 

esgoto (ETEs). Por conseguinte, cuida-se de despesa corrente e não de 

despesa de capital. 
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No tocante à utilização da modalidade 50 - transferências a 

instituições privadas sem fins lucrativos, despesas essas realizadas 

mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins 

lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública, 

reconheceu-se sua inadequação, tendo pontuado que essa foi resultante 

do fato de não ter sido encontrado no classificador de despesas 

modalidade e elemento ou item corretos, sendo feita a opção pelo registro 

no  dia  30/12/2009  no  elemento  de  despesas  3350-43,  subvenções 

sociais. 

 
 

A  esse  respeito,  destacou-se  a  dúvida  enfrentada  pela  SEDS 

quanto à modalidade apropriada da despesa em face da impossibilidade 

de utilização da modalidade 90 – aplicações diretas, no elemento de 

despesa 39-99, utilizado no ano de 2008 para fazer face a essa despesa, 

tendo sido, inclusive, solicitada a orientação da SEPLAG. Além disso, 

destacou-se a escassez de tempo para aguardar o retorno de como 

realizar a citada transferência. 

 
 

Considerando as atribuições da COPASA previstas na cláusula 

quarta do Convênio n. 048/07, dentre as quais se encontra a realização 

de melhorias e manutenção das instalações hidrosanitárias e das 

elevatórias,   bem   como   a   manutenção   das   ETAs   e   ETEs   dos 

reservatórios, das redes e ramais internos, e que os serviços prestados se 

referem à manutenção de estações de tratamento de esgoto, conforme 

destacado pela SEDS, a CAEO, às fls. 2400, entendeu pertinente o 

registro dos gastos em despesas de custeio – outras despesas correntes, 

apesar   de,   no   histórico   da   nota   de   empenho,   não   terem   sido 

especificados esses serviços, mas tão somente que o repasse financeiro 

se referia ao aludido convênio, relativo ao mês de dezembro de 2009. 
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Todavia, em relação à utilização da natureza de despesas 3350-43, 

subvenções sociais, modalidade 50, a CAEO concluiu por sua 

impropriedade, tendo destacado que, uma vez registrada essas despesas 

a título de subvenções sociais, o Estado agrega R$ 1 milhão ao saldo de 

repasses de recursos a entidades sem fins lucrativos, não demonstrando, 

assim, o verdadeiro gasto com os repasses financeiros para essas 

entidades. 

 
 

Diante de tal ocorrência, sugeriu-se recomendação para que fosse 

dada atenção, quando das emissões das notas de empenho, para o 

devido remanejamento das dotações orçamentárias. Também, para a 

indicação correta da classificação orçamentária, no que se refere à 

natureza   de   despesas,   condizentes   com   os   gastos   efetivamente 

realizados e para que faça constar, nos históricos desses documentos, a 

descrição clara e objetiva desses gastos. 

 
 

Entendemos ser necessário que o gestor público seja alertado 

quanto   ao   devido   remanejamento  das   dotações   orçamentárias,  à 

indicação correta da classificação orçamentária e à devida natureza de 

despesas, quando das emissões das notas de empenho. 

 

10.4  Benefícios Fiscais, Financeiros e Creditícios (fls. 
 

2026/2044) 
 
 
 

O Exmo. Sr. Conselheiro Relator solicitou esclarecimentos quanto 

à ausência de previsão na LOA/2009 da remissão entre as modalidades 

de renúncia de receita tributária, apesar de se verificar na prestação de 

contas que a utilização desse instituto acarretou a efetiva renúncia de R$ 

8,428 milhões em 2009 
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De acordo com o Relatório da CAEO, às fls. 2401, na resposta a 

este questionamento, por meio do Ofício OF.SEF.GAB.SEC nº 504/2010, 

de 21/5/10, o interessado manifestou-se no sentido de que era impossível 

prever  que  o  Poder  Legislativo  publicaria,  posteriormente,  leis 

concedendo remissões. 

 
Dessa forma, adotamos o mesmo posicionamento exarado pela 

 

CAEO, às fls. 2401, que, em síntese, ratificou o apontamento inicial. 
 

 
 

Ainda neste item, o Exmo. Sr. Conselheiro Relator solicitou 

esclarecimentos acerca da inobservância do disposto no art. 14 da LRF, 

no que toca a algumas modalidades de renúncia de ICMS, tendo em vista 

a disparidade entre os valores estimados na LOA e os valores 

efetivamente renunciados, na proporção de 48,7% menor que o estimado 

quanto ao “crédito presumido”, 1054,8% maior que o estimado quanto à 

“anistia” e 3074,3% maior que o estimado quanto à “redução de alíquota”, 

conforme Tabela 143, às fls. 2034 do Relatório da CAEO/2009. 

 
 

Segundo a CAEO, às fls. 2401 e 2402, na resposta a este 

apontamento, por  meio  do  Ofício  OF.SEF.GAB.SEC nº  504/2010,  de 

21/5/10, o interessado alegou que o estudo que embasou a elaboração do 

projeto da LOA/2009 considerou os dados levantados nos exercícios de 

2007 e 2008, este até setembro. Assim, o interessado justificou as 

discrepâncias que ensejaram a abertura de vista aduzindo, sobretudo, 

que até a conclusão da elaboração da LOA/2009, em setembro de 2008, 

não eram nítidos os indícios da crise econômica mundial que tornou o 

exercício de 2009 atípico, além das peculiaridades de cada benefício 

fiscal em tela. Ao final, a Diretoria de Informações Fiscais expressou seu 

compromisso com o aperfeiçoamento paulatino dos critérios de 

mensuração das renúncias fiscais, a fim de permitir um maior 

detalhamento do seu impacto orçamentário. 
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Nesse contexto, entendemos razoáveis os esclarecimentos 

prestados para concluir que, nos exercícios seguintes, os demonstrativos 

das renúncias de receitas apresentados a esta Corte devem ser 

acompanhados das observações acerca dos fatos que repercutirem na 

execução orçamentária, de modo a afastá-la das previsões constantes da 

LOA. 

 
 

 

10.5  Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE (fls. 
 

2096/2126) 
 
 
 

O Exmo. Conselheiro Relator solicitou esclarecimentos quanto aos 

gastos da unidade orçamentária FHEMIG, na função saúde, computados 

como MDE para fins de apuração do percentual constitucional aplicado 

em educação e, ainda, concomitantemente, compondo os gastos com 

saúde, no montante de R$8.367.594,30, conforme fls. 2107 do Relatório 

da CAEO/2009. 

 
 

De acordo com a CAEO, às fls. 2403, na resposta a este 

questionamento, por meio do Ofício OF.SEF.GAB.SEC nº 504/2010, de 

21/5/10, após relato acerca da possibilidade de matricialidade na conexão 

entre função e subfunção, ou seja, combinar uma função com qualquer 

subfunção, manifestou-se o interessado no sentido de que o respectivo 

valor era de fato relativo a despesas realizadas com a manutenção e 

desenvolvimento  do  ensino,  conforme  se  depreende  do  respectivo 

documento, verbis: 
 

“[...] 
Deve-se adotar como função aquela que é típica ou principal 
do órgão. Assim, a programação de um órgão, via de regra, é 
classificada em uma única função, ao passo que a subfunção é 
escolhida de acordo com a especificidade de cada ação 
governamental. 
[...] 
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A subfunção Ensino Profissional Não Integrado ao Regular tem 
característica de gastos com Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino (MDE), e para o registro do montante de 
R$8.367.594,30 neste demonstrativo, foi observada a seguinte 
instrução  contida  no   Manual  Técnico  de   Demonstrativos 
Fiscais, válido para o exercício de 2009, 
[...] “O Ensino Profissionalizante Não Integrado será registrado 
à parte, em rubrica específica, só devendo ser considerado 
como despesa com MDE se não houver cobrança de ingresso 
público, pois apenas assim atenderá ao requisito de ser 
financiado  com  recursos  de  impostos  para  cômputo  desse 
limite constitucional. (MTDF/STF, volume II, p. 145). 

 
Desta forma, adoto o mesmo posicionamento exarado pela CAEO, 

às fls. 2405, que, em síntese, ratificou o apontamento inicial e concluiu 

que não se pode considerar uma mesma despesa compondo os dois 

índices constitucionais, quais sejam, os relativos à saúde e à educação. 

 
 

Em face do exposto, o valor lançado no Anexo X do RREO do 6º 

bimestre de 2009, na subfunção ensino profissional não integrado ao 

regular, no total de R$11.392.446,52, conforme Tabela 214 às fls. 2107 

do Relatório da CAEO/2009, deverá ser computado integralmente e tão 

somente nos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 
 

Portanto, a nosso ver, deve-se decotar, do total despendido com 

ASPS de R$2,958 bilhões, os gastos da unidade orçamentária FHEMIG, 

na função saúde, no montante de R$8,367 milhões, também computado 

para o ensino. Assim, com relação a uma receita vinculável de R$21,809 

bilhões, aponta-se um novo índice percentual de 13,52% na aplicação nas 

ações e serviços públicos de saúde, superior aos 12% exigidos pela 

CR/88. 

 
 

Solicitou ainda o Exmo. Conselheiro Relator explicações quanto 

aos gastos das unidades orçamentárias Secretaria de Estado de Cultura e 

Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude, nas funções cultura e 

desporto  e  lazer,  relativos  a  projetos  que  não  se  enquadram  nas 
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definições  da  Lei  Federal  9.394/96  (Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da 

Educação Nacional – LDBEN) como despesas com MDE, a saber: 

formação de jovens nas áreas de artes, esportes e cultura digital; 

realização de atividades culturais e informativas; concepção do centro da 

juventude e realização dos jogos escolares de Minas Gerais – JEMG, no 

montante total de R$ 5.464.907,13. 

 
 

A CAEO demonstrou que por meio do mesmo ofício já citado a 

SEF se manifestou no sentido de que tais despesas foram consideradas 

na subfunção educação de jovens e adultos, tendo em vista estarem de 

acordo com o art. 1º da LDBEN. Além disso, aduziu o defendente que a 

STN, ao regulamentar os procedimentos inerentes ao demonstrativo das 

receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, 

destacou que a despesa com educação de jovens e adultos será 

computada no ensino fundamental ou no ensino médio, conforme o caso, 

como nos reporta o Relatório da CAEO/2009, às fls. 2404 e 2405. 

 
 

A CAEO, às fls. 2405, não considerou os argumentos trazidos em 

defesa e ainda asseverou que tais despesas não se enquadravam para o 

cálculo do índice na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme 

artigos 70 e 71 da LDBEN, apesar de ressaltar que as mesmas eram 

afetas à educação. 

 
 

Das argumentações trazidas a lume pela SEF e das razões de 

fundamentação apresentadas e destacadas pela CAEO, depreende-se o 

entendimento de que as referidas despesas estão inseridas na função 

educação. Entretanto, para o Governo do Estado elas podem ser 

computadas no cálculo do índice constitucional, entendimento contrário 

ao da CAEO, que ratificou o apontamento inicial e considerou os referidos 

gastos como subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter 
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assistencial,  desportivo  ou  cultural,  conforme  inciso  II  do  art.  71  da 
 

LDBEN. 
 

 
 

Compulsando os autos, verifica-se na Tabela 214, às fls. 2107 do 

Relatório da CAEO/2009, que o valor questionado de R$5.464.907,13 

está contido no montante total de R$2.402.371.381,46, representando um 

percentual aproximado de 0,22%. Diante disso, em que pesem as 

argumentações trazidas, consideramos pertinente a análise da CAEO, 

pois ficou constatado que o percentual de aplicação no ensino, em caso 

de expurgo, passaria dos 28,12%, apresentado pelo Governo do Estado, 

para 27,90%, acima portanto do mínimo constitucional de 25%. Sendo 

assim, o decote de tais despesas não afetam o percentual para efeito do 

cumprimento do mandamento constitucional, razão pelo qual pode ser 

relevado. 

 
 

 

10.6  Dívida Ativa (fls. 2206/2222) 
 
 
 

O Exmo. Conselheiro Relator solicitou esclarecimentos quanto à 

diferença de R$ 3.344,80 entre o saldo da receita de dívida ativa 

arrecadada pela administração direta, unidade orçamentária 9999 – EMG 

– e o saldo das mutações passivas, conta 5.1.3.02.01. 
 

 
 

Nos termos do Relatório da CAEO/2009, às fls. 2405, na resposta a 

este questionamento, por meio do Ofício OF.SEF.GAB.SEC n° 504/2010, 

de  21/5/10,  o  interessado  manifestou-se  no  sentido  de  que, 

anteriormente, a classificação da baixa de multas e juros de mora da 

dívida ativa era feita de modo genérico, sem distinguir o principal das 

multas e juros, o que acarretou a diferença supracitada. A SEF informou, 

ainda,  que  serão  adotadas,  já  no  exercício  em  curso,  as  medidas 
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necessárias ao aprimoramento dos registros da classificação dessas 

receitas. 

 
Dessa forma, adoto o mesmo posicionamento exarado pela CAEO, 

às fls. 2406, que acatou as justificativas apresentadas. 

 
 

O Exmo. Sr. Conselheiro Relator solicitou esclarecimentos sobre a 

divergência de R$ 31.199,53 entre o saldo do valor principal da dívida 

ativa tributária constante da Tabela 288, às fls. 2218 do Relatório da 

CAEO/2009, e o somatório dos saldos do principal dos créditos da dívida 

ativa tributária realizáveis a curto e a longo prazo, informados na Tabela 

280, às fls. 2211. 
 

 
 

Conforme o Relatório da CAEO/2009, às fls. 2406, na resposta a 

este apontamento, por meio do Ofício OF.SEF.GAB.SEC n° 504/2010, de 

21/5/10, afirmou-se que os valores contabilizados estão corretos e que a 

diferença em epígrafe pode ser constatada ao se confrontar o relatório de 

fechamento da dívida ativa do mês de julho de 2009, com o saldo inicial 

do mês de agosto, o que já foi justificado pela SAIF/SER/SEF, por meio 

do Memorando SAIF/n° 1910/2009, de 11/9/09. 

 
Em  face  disso,  adoto  o  mesmo  posicionamento  exarado  pela 

CAEO, às fls. 2406, que acatou as justificativas apresentadas pelo 

interessado, salientando que o Estado deve cuidar para que este 

apontamento seja sanado nos relatórios da AGE para evitar a repetição 

da divergência na prestação de contas do exercício de 2010. 

 
 

O Exmo. Sr. Conselheiro Relator solicitou esclarecimentos quanto 

à diferença, no valor de R$ 999.546,11, entre o saldo dos pagamentos 

recebidos da dívida ativa e o saldo consignado na conta de mutações 

passivas, n. 5.1.3.02.01. 
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De acordo com a CAEO, às fls. 2406 e 2407, na resposta a este 

questionamento, por meio do Ofício OF.SEF.GAB.SEC n° 504/2010, de 

21/5/10, explicou-se que a arrecadação de dívida ativa efetivada apenas 

baixa automaticamente os respectivos processos quando constam todos 

os dados necessários. Desse modo, se verificada alguma inconsistência 

nos dados do processo, a baixa do valor arrecadado demanda um 

procedimento manual, cuja conclusão pode demorar alguns meses, o que 

gerou a diferença de valores sob exame. 

 
Nesse cenário, adoto o mesmo posicionamento exarado pela 

CAEO,   às   fls.   2407,   que   acolheu   as   justificativas   apresentadas, 

registrando que, caso ocorra novamente essa diferença, sejam 

apresentados a este Tribunal de Contas os respectivos esclarecimentos 

no curso do exercício analisado. Isso porque tais divergências indicam 

uma deficiência no controle da dívida ativa, o que pode comprometer a 

consistência dos dados levados para o balanço patrimonial e demais 

demonstrativos. 

 
 

O Exmo. Sr. Conselheiro Relator solicitou esclarecimentos ainda 

acerca da divergência de R$ 532.453.807,02 entre o valor registrado no 

SIAFI e o valor apresentado pela SEF quanto aos créditos parcelados a 

inscrever em dívida ativa. 

 
 

De acordo com o Relatório da CAEO, às fls. 2407, na resposta a 

este questionamento, por meio do Ofício OF.SEF.GAB.SEC nº 504/2010, 

de 21/5/10, o interessado manifestou-se no sentido de que o apontamento 

decorreu de inconsistência apurada no registro feito pela SCAF que, ao 

invés de escriturar o valor na coluna “fase administrativa”, registrou-o na 

coluna “fase dívida ativa”. 
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Dessa forma, adoto o mesmo posicionamento exarado pela CAEO, 

às fls. 2407, que considerou o apontamento esclarecido e endossou a 

manifestação da SEF acerca da necessidade de aprimorar o fluxo do 

processo utilizado para os créditos inscritos em dívida ativa. 

 
 
 

10.7 Avaliação  da  Situação  Financeira  e Atuarial  dos 
 

Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS (fls. 
 

2269/2287) 
 
 
 

Com relação ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do 

Estado de Minas Gerais – IPSM, foi verificada a ausência de providências 

para a segmentação do plano de custeio dos benefícios assistenciais e 

previdenciários, comprometendo as avaliações atuariais que devem ser 

realizadas separadamente, com total segregação dos recursos destinados 

à saúde e à previdência, nos termos dos art. 5º da Lei 9.717/98 e do art. 

14 da Portaria MPS n. 403/98. 
 

 
 

No que tange a este tópico, relata a CAEO, às fls. 2.408, que o 

IPSM, por meio do Ofício nº 512/2010, de 17 de maio de 2010, informou 

que o §1º do art. 42 da Constituição Federal submeteu os militares a 

regime próprio de previdência, inexistindo norma que os remeta à 

aplicação dos critérios do regime geral de previdência. Assim, alegou que 

os militares do Estado de Minas Gerais possuem regime próprio de 

previdência, disciplinado pela Lei nº 10.366/90. 

 
 

Alega ainda o IPSM que, em cumprimento à legislação 

previdenciária, mantinha contrato de consultoria atuarial com vistas à 

avaliação atuarial do plano de custeio, por meio do qual foi aprovada a 

canalização  de  72,14%  dos  recursos  previstos  para  o  segmento  de 
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benefícios previdenciários e  27,86%  dos  recursos para  benefícios de 

assistência à saúde. 

 
 

Em sua análise, a CAEO, às fls. 2409, afirma que os RPPS dos 

militares dos Estados não se eximem de cumprirem as normas de 

organização e funcionamento dos RPPS definidas pela Lei 9.717/98, pois 

o art. 142, §3º, inciso X da Constituição Federal apenas concede a 

prerrogativa para a edição de lei regulamentadora das “condições de 

transferência do militar para inatividade”. 

 
 

Destaca a CAEO serem incisivos a Lei 9.717/98 e o art. 14 da 

Portaria MPS 402, de 10/12/08, ao estabelecer que as contribuições dos 

segurados somente poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios 

previdenciários, ficando vedado o custeio de ações de saúde. 

 
 

Dessa forma, a CAEO manteve o entendimento sobre a 

necessidade de que seja providenciada a segmentação do plano de 

custeio dos benefícios assistenciais e previdenciários. 

 
 

Em face das alegações apresentadas pelo IPSM, corroboramos o 

entendimento firmado pela CAEO, no sentido de que o IPSM também 

está  sujeito  às  regras  gerais  para  organização  e  funcionamento dos 

RPPS, ficando obrigado a segregar, em contas separadas, o custeio e a 

contabilização dos benefícios assistenciais e previdenciários, de forma a 

impedir  que  contribuições  previdenciárias  de  servidores  do  Estado 

cubram despesas assistenciais. 

 
 

Quanto à  ausência de  revisão  do  percentual contributivo 

arrecadado dos segurados ativos do IPSM, considerando-se ainda que 

não  é  permitida  a  arrecadação  de  percentuais  menores  do  que  os 

exigidos pelo art. 4º da Lei 10.887/04, o IPSM por meio do Ofício nº 
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510/2010, reproduziu as alegações do item anterior, no sentido de que 

estão   submetidos   à   regulamentação   própria   para   concessão   de 

benefícios previdenciários, consoante previsão do §1º do art. 42 da 

Constituição Federal, não estando vinculados às regras gerais para 

organização dos RPPS. 

 
 

Alegam os militares que o citado §1º do art. 42 da Constituição 
 

Federal delegou à lei estadual específica a matéria referente ao art. 142, 
 

§3º, inciso X, da Constituição Federal, que trata dos direito e deveres dos 

militares, inclusive sua  passagem para a  inatividade. Fruto da 

competência normativa estadual delegada, a Lei Estadual 10.366/90, 

alterada   pela   Lei   12.565/97,   fixou   contribuição   previdenciária   no 

percentual  de  8%  sobre  os  proventos,  ficando  excluído  do  rol  de 

benefícios  a  serem  custeados  pelo  IPSM  o  pagamento  de 

aposentadorias, que ficou sob responsabilidade do Tesouro Estadual. 

 
 

Mais uma vez, a CAEO  sustentou que não procede as alegações 

do IPSM, pois o referido instituto não poderia se esquivar do cumprimento 

das normas gerais de organização e funcionamento dos RPPS 

estabelecidas pela Lei 9.717/98, somente sendo-lhe permitido dispor, com 

especificidades, sobre condições para transferência do militar para a 

inatividade, consoante previsto no art. 142, §3º, inciso X, da Constituição 

Federal. 

 
 

A CAEO assentou a necessidade de reestruturação do plano de 

custeio do IPSM, que deve pagar, com recursos próprios, as reformas dos 

militares, pois não se compreende RPPS sem cobertura de pagamento de 

aposentadorias e pensões. 
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Assim, a CAEO concluiu que o plano de custeio do IPSM não está 

atuarialmente equilibrado, não se justificando alíquotas de contribuição 

abaixo das exigidas para os demais regimes próprios de previdência. 

 
 

Endossamos o entendimento da CAEO, sendo inescusável o 

descumprimento das normas gerais para organização e funcionamento 

dos RPPS. Assim, vale destacar que a regulamentação própria para 

concessão de benefícios previdenciários, consoante previsão do §1º do 

art. 42 da Constituição Federal, não se confunde com a organização e 

funcionamento do RPPS, razão pela qual o IPSM não se exime do 

cumprimento de normas gerais aplicáveis a todos os RPPS. 

 
 

Dessa forma, entendemos que os militares do Estado de Minas 

Gerais   podem   contribuir   com   alíquota   superior   a   8%   sobre   os 

vencimentos e proventos, de modo a se coadunarem com o exigido pela 

Lei 9.717/98, a qual equipara as contribuições dos segurados dos RPPS 

às alíquotas descontadas dos servidores da União, fixadas em 11% pelo 

art. 4º da Lei 10.887/04, dependendo para tanto de alteração por parte do 

poder legiferante no Estado de Minas Gerais. 

 
 

Logo, o IPSM carece de urgente reestruturação do seu plano de 

custeio, especialmente o ajuste da alíquota de contribuição ao percentual 

de 11% definido pela Lei 10.887/04, pois não se apresenta equilibrado do 

ponto de vista financeiro e atuarial, já que não detém a capacidade de 

solver os pagamentos decorrentes de concessão de benefícios com 

recursos provenientes de contribuições vertidas ao plano. 

 
 

Ademais, o IPSM deve se estruturar para assumir a cobertura do 

pagamento das reformas dos militares, pois não se concebe a existência 

de instituto de previdência militar que não assegure pelo menos o 

pagamento de referido benefício. 
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Com relação ao Instituto de Previdência do Legislativo do Estado 

de Minas Gerais – IPLEMG, verificou-se a não inclusão da hipótese 

atuarial de crescimento salarial, mínimo de 1% ao ano, para estimativas 

constantes da avaliação atuarial do Instituto, conforme exigência contida 

no art. 8º da Portaria MPS n. 403/08. 

 
 

Também, detectou-se a não apresentação a projeção atuarial para 

fins de consolidação dos dados projetados dos RPPS do Estado, que 

deve integrar o relatório resumido da execução orçamentária, nos termos 

da LRF, art. 53, §1º, II. 

 
 

A respeito de tais apontamentos, manifestou-se o IPLEMG, por 

meio de parecer atuarial, às fls. 2214, argumentando que não lhe é 

aplicável a Portaria MPAS 403/08 como parâmetro legal para avaliação 

atuarial, por conta das características especiais da massa de segurados 

do plano de benefícios, que compreende, ao invés de servidores efetivos, 

ocupantes de mandatos eletivos, qual seja, deputados estaduais. 

 
 

Assim,  no  entendimento do  IPLEMG, não  há  que  se  falar  em 

adoção de taxa de crescimento fixa anual ou média do plano de custeio, 

pois não existiriam regras pré-fixadas de crescimento dos estipêndios dos 

deputados estaduais. Entretanto, o IPLEMG alegou que, de toda forma, 

são avaliados os impactos causados pela possibilidade de aumento da 

remuneração dos deputados. 

 
 

Com relação à sua projeção atuarial, o IPLEMG informou que a 

SCCG/SEF a solicita anualmente, com posição em 31 de dezembro de 

cada exercício. 
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Em análise das manifestações do IPLEMG, sustentou a CAEO, às 

fls. 2415, que a Portaria MPS 403/08 não se referiu expressamente aos 

detentores de mandato eletivo, pelo fato de não haver previsão legal para 

instituição de RPPS para cobertura de benefícios previdenciários a favor 

de parlamentares. 

 
 

Em que pese a ausência de referência aos parlamentares pela 

Portaria MPS 403/08, entendeu a CAEO que deveria ser mantida a 

hipótese de crescimento salarial mínima de 1% ao ano, como referência 

para cálculo da reserva matemática de pensão por morte, pois não seria 

razoável afirmar que um plano de previdência possa ser criado sem 

observância de quaisquer parâmetros de cálculo. 

 
 

No  que  concerne  a  não  apresentação  de  projeção  atuarial, 

entendeu   a   CAEO   que   a   alegação   do   IPLEMG   não   desfaz   a 

irregularidade decorrente da ausência de apresentação da projeção, em 

desacordo com o art. 53, § 1°, II, da LRF. 

 
 

No sentido de que os exercentes de mandato eletivo devem 

contribuir para a Previdência Social, a Consulta TCEMG nº 695324, 

respondida na sessão do Pleno desta Corte de 14/12/2005, de relatoria 

do Exmo. Sr. Conselheiro Moura e Castro, asseverou que os membros do 

Poder Legislativo são segurados obrigatórios   da previdência social, 

conforme se observa, verbis: 

 
 

O STF, em Sessão Plenária de 08/10/03, acolhendo o 
voto do Ministro-Relator Carlos Velloso, entendeu que 
só  por  lei  complementar seria  possível  a  criação  de 
figura nova de segurado obrigatório do regime geral de 
previdência social, tendo em vista o texto do art. 195, II, 
da Constituição da República. 
Ocorre que, por determinação da Emenda 20/98, 
entabuladora de grande reforma na previdência social, o 
mencionado inciso II teve a sua redação modificada, e, 
posteriormente, em  18/06/04, sobreveio a lume a Lei 
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10.887 que inseriu a alínea "j" no art. 12 da Lei 8.212/91, 
nos seguintes termos: 
"Art.  12.  São  segurados  obrigatórios  da  Previdência 

Social as seguintes pessoas físicas: 
I – (...) 
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou 
municipal, desde que não vinculado a regime próprio de 
previdência social." 
A partir da promulgação desta lei, portanto, tem-se um 
novo segurado obrigatório do INSS, qual seja, o agente 
político que exerce mandato eletivo. [...] 

 
 
 

Não adentrando no mérito do aparente conflito existente entre a Lei 

Estadual nº 6.258/73 que cria o IPLEMG e a Lei nº 8.212/91, no que se refere à 

obrigatoriedade dos deputados em contribuírem com este ou aquele regime, 

pode-se inferir que o IPLEMG é um regime próprio, em razão dos exercentes 

de  mandato eletivo do  Poder Legislativo não estarem contribuindo para o 

regime geral. 
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11.  RECOMENDAÇÕES DO AUDITOR RELATIVAS AO 

EXERCÍCIO DE 2009 

 

 
A prática relativa à formulação de recomendações, nos trabalhos 

inerentes à auditoria governamental, visa ao aperfeiçoamento da gestão 

do Estado e à adequação das práticas administrativas aos ditames legais, 

consoante os princípios informadores da administração, presentes no 

artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 

 
 

Objetivam ainda o equacionamento de falhas formais ou de menor 

potencial de ofensividade às normas de direito financeiro e contabilidade 

pública aplicáveis, as quais não têm o condão de macular a prestação ora 

sob exame. Assim, formulamos as seguintes recomendações, dirigidas ao 

Governo do Estado de Minas Gerais, são elas: 

 

11.1  Quanto ao sistema governamental de planejamento e 

orçamento 

 

 
 

1. Imprimir maior transparência às políticas implementadas no 

desenvolvimento dos 50 municípios do Estado com pior 

desempenho no IMRS, procedendo à segregação, seja de 

programa ou de ações de programas, que tenham foco específico 

nesse fim; 

 
 

2.  Adotar as providências para sanar as inconsistências do balanço 

social e propor medidas corretivas a serem incorporadas à LDO, 

conforme comando contido no § 1°do art. 8°da Lei 15.011/04; 
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3.  Empreender medidas com vistas à progressiva regionalização de 

todos os dados físicos e financeiros, estes a partir do SIAFI, tanto 

na elaboração do PPAG quanto na sua execução; 

 
 

4.  Adotar providências para corrigir as divergências verificadas entre 

as informações prestadas diretamente a este Tribunal de Contas 

pelas empresas estatais e aquelas registradas no SIGPlan, no 

que se refere à execução do orçamento de investimento; 

 
 

5. Aprimorar o planejamento e execução dos programas e ações 

definidos no PPAG, tendo em vista a verificação de um 

contingente expressivo de baixa aderência na sua execução, 

inclusive de programas estruturadores, de modo a assegurar a 

eficiência administrativa e a transparência dos recursos públicos; 

 
 

6.  Promover a correção da classificação errônea para a tipologia de 

dois programas 36 – projeto travessia e 59 – convivência com a 

seca e inclusão produtiva, como de apoio às políticas públicas e 

áreas específicas, os quais são, essencialmente, do tipo 

finalístico, visto que resultam bens e serviços ofertados 

diretamente à sociedade, detendo resultados passíveis de 

mensuração; 

 
 

7. Incluir na LDO percentual não inferior a 1,00% (um por cento) 

calculado sobre a receita orçamentária corrente ordinária do 

Estado, destinado ao atendimento das propostas priorizadas nas 

audiências públicas regionais, consoante disposto no § 5° do art. 

155 da CE/89; 
 

 
 

8.  Adotar  o  SIAC  para  toda  a  Administração  Pública,  que  se 

constitui instrumento de suma importância para a formulação de 
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diretrizes na LDO, a fim de que seja efetivamente cumprida a 
 

LRF, art. 4°, I, alínea “e” e art. 50, parágrafo 3°; 
 

 
 

9. Determinar este Tribunal à Diretoria de Controle Externo que 

realize inspeção extraordinária objetivando examinar a execução 

dos Convênios nos. 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 da Secretaria de Estado de Saúde foram 

cumpridas, conforme relatado no item 4.1.2.8 

 
 

10. Observar as medidas de contingenciamento de dotações, nos 

termos do disposto no Decreto 45.087/09, que alterou o Anexo I 

do Decreto 45.023/09, em conformidade com o art. 9º da LRF, 

tendo em vista a realização de despesas abaixo do limite previsto 

em relação ao Fundo para a Infância e a Adolescência – FIA e ao 

Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, bem como a 

realização de despesas em montante superior ao valor limitado 

para empenho, em razão dos fatos apontados no item 4.6.3; 

 

11.2  Quanto à execução orçamentária 
 

11. Proceder ao adequado enquadramento de despesas com outros 

serviços de terceiros – PJ, outros serviços de terceiros – PF e 

locação de mão-de-obra, de acordo com o estabelecido no § 2º 

do art. 1º da Portaria 42/99 do então Ministério do Orçamento e 

Gestão e nas novas diretrizes traçadas para o acompanhamento 

das   contas   governamentais   do   exercício   de   2010,   parte 

integrante do Relatório da AUGE – exercício financeiro de 2009, 

conforme apontado pela CAEO, no Relatório, às fls. 1949; 
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12. Verificar as classificações orçamentárias utilizadas nas notas de 

empenho, em relação à natureza das despesas, consoante o item 

5.2.1.3.6; 
 

 
 

13. Alterar a data de lançamento do caderno de indicadores, a fim de 

que seja feita a análise do exercício tempestivamente, conforme 

destacado no item 5.2.2; 

 
 

14. Agilizar o procedimento de lançamento no SIGPLAN para que 

seja possível averiguar os resultados apresentados no balanço 

social do Estado, conforme disposto no item 5.2.2; 

 
 

15. Providenciar para  que  o  acompanhamento da  execução  dos 

programas de transporte seja feito de forma concomitante, a fim 

de que haja maior eficácia das ações planejadas e das políticas 

públicas de transporte, consoante o item 5.2.3.1; 

 
 

16. Assegurar a aderência das ações de urbanismo ao planejamento, 

conforme destacado no item 5.2.4; 

 
 

17. Observar os procedimentos contábeis dispostos no Manual da 

Dívida Ativa, Portaria STN 564/2004, e procedimentos 

padronizados do Manual de Receita Nacional, Portaria Conjunta 

STN/SOF n. 3 de 2008, de modo que o montante não arrecadado 

em decorrência de perda fiscal ou renúncia tributária seja 

contabilizado no SIAFI (item 5.3.3.3); 

 
 

18. Apresentar  a  esta  Corte  de  Contas  os  demonstrativos  das 

renúncias de  receita, acompanhados das observações acerca 

dos fatos que repercutirem na execução orçamentária de modo a 

afastá-la das previsões constantes da LOA; 
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19. Realizar, esta Corte, inspeção extraordinária visando à apuração 

de possíveis irregularidades na contratação da Associação de 

Desenvolvimento de Radiodifusão de Minas Gerais (ADTV) pela 

Secretaria de Estado da Saúde (SES) e pelo Departamento de 

Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG), de acordo com o 

relatado no item 5.1.2.5; 

 
 

20. Reiterar,  esta  Corte,  a  solicitação  do  Conselheiro  Relator  à 

Assembleia Legislativa, com o objetivo de obter informações 

quanto ao cumprimento do disposto no art. 45, parágrafo único, 

da LRF, de acordo com o relatado nos itens 5.1.3 e 5.1.2.2; 

21. Realizar, esta Corte, o levantamento dos processos ainda não 

apreciados por este Tribunal de Contas que versem sobre verba 

repassada a título de subvenções e auxílios, de modo a viabilizar 

um exame consistente desses valores conforme relatado no item 

5.3.2; 
 
 

11.3  Quanto às demonstrações contábeis 
 

22. Elaborar metodologia contábil que permita a consolidação dos 

dados das empresas estatais dependentes nos demonstrativos 

do Estado, de forma que atendam não só os preceitos da 

legislação  comercial,  más   também   às   disposições  da   Lei 

4.320/64, conforme dispõem o art. 50, III, da Lei Complementar 
 

101/2000 e a Portaria do STN 589/2001, em razão dos fatos 

apontados no item 6.3 e 6.4; 

 
 

23. Operacionalizar  sistema  efetivo  para  o  controle  dos  custos, 

consoante o que dispõe o art. 50, § 3º, da Lei Complementar 

101/2000, tendo em vista os déficits apurados no item 6.2.1; 
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24. Esclarecer   o   depósito   de   disponibilidades   nas   instituições 

financeiras Banco Itaú e o Banco Bradesco, uma vez que não 

consta essa informação no relatório da CAEO/2009 e nem nas 

notas técnicas da SCCG do balanço geral de 2009, tendo em 

vista o que dispõem o art. 164, §3º, da Constituição da 

República/88, e a Súmula TCMG 109, conforme apurado no item 

6.4.1; 
 

 
 

25. Implementar melhores mecanismos de cobrança da dívida ativa, 

uma vez que foi verificado o registro da provisão para perdas 

dessa natureza, acumuladas em 2009, no total aproximado de R$ 

25 bilhões, conforme se depreende do item 6.4.2; 
 

 
 

26. Fazer   o   levantamento   das   amortizações,   depreciações   e 

exaustões dos bens patrimoniais que sofram a essa incidência, 

em obediência ao princípio contábil da prudência, conforme 

disposto na Resolução 1.136/08 do CFC e recomendações do 

manual de procedimentos contábeis patrimoniais da Secretaria 

do Tesouro Nacional, aprovado pela Portaria STN 467/2009, de 

acordo com o item 6.4.3; 

 
 

27. Realizar a conciliação periódica das contas estaduais de forma a 

levantar tempestivamente as inconsistências na contabilização, 

tal como relatado no item 6.4.6; 

 
 

28. Apresentar os demonstrativos da situação atuarial do FUNFIP e 

FUNPENG de  forma  individualizada e  consolidada, tendo  em 

vista as determinações da Portaria n. 916/2003 do Ministério da 

Previdência. 
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29. Apresentar nas futuras prestações a demonstração do resultado 

econômico, conforme orienta o manual de contabilidade aplicada 

ao setor público, aprovado pela Portaria STN n. 467/2009, e a 

norma NBC T 16, do Conselho Federal de Contabilidade; 

 

11.4  Quanto às normas constitucionais e legais 
 

30. Excluir os valores do FUNFIP do orçamento fiscal quando da 

elaboração da lei orçamentária anual (item 7.1.3); 

 
 

31. Promover a redução gradual de valores do FUNFIP no cômputo 

do limite constitucional na manutenção e desenvolvimento do 

ensino, tendo em vista o caráter excepcional que esta Casa vem 

adotando em aceitar essa conduta; 

32. Excluir do cálculo do limite constitucional em ASPS as despesas 

empenhadas e não liquidadas no exercício em exame, em 

consonância com os votos exarados pelos relatores das 

prestações de contas relativas aos exercícios de 2006 a 2008, e 

suas respectivas aprovações pelo Pleno desta Casa, e em 

atendimento à INTCEMG 19/08; 

 
 

33. Excluir do cálculo do limite constitucional em ASPS as despesas 

com o FUNFIP – encargos previdenciários em qualquer atribuição 

do SUS, em consonância com os votos exarados pelos relatores 

das prestações de contas relativas aos exercícios de 2006 a 

2008, e suas respectivas aprovações pelo Pleno desta Casa; 
 

 
 

34. Apropriar para fins do cômputo do índice constitucional em ASPS 

somente investimentos típicos da função saúde, evitando-se 

interpretações distorcidas do texto constitucional e que sejam 

desconsiderados,  gradativamente,  os  valores  realizados  em 
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setores nos quais os princípios constitucionais de universalidade 

e gratuidade não são atendidos; 

 
 

35. Encaminhar ao TCEMG, tempestivamente, os relatórios resumos 

do sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde 

– SIOPS, relativos aos demonstrativos semestrais e anuais, para 

o pleno atendimento à fiscalização e atuação do controle externo; 

 
 

36. Encaminhar ao TCEMG, tempestivamente, os Anexos II e II-A, 

em cumprimento à INTC 7/03, referente a todos os instrumentos 

pactuados no exercício pelas Secretarias de Estado e 

Organizações do Terceiro Setor; 

 
 

37. Encaminhar   ao   TCEMG,   tempestivamente,   o   relatório   da 

comissão especial de avaliação, instituída pela Resolução 2.271, 

de 30/3/10, referente ao cumprimento de metas e diretrizes 

definidas no plano de trabalho do Convênio 097/07, pactuado 

entre a SES, com a interveniência da FHEMIG, a Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Fundação de 

Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP); 

 
 

38. Providenciar a padronização, pelo órgão competente do Estado, 

das publicações com despesas de publicidade por parte dos 

órgãos estaduais, indicando-se na publicação, o órgão executor, 

a empresa contratante, o objeto e a empresa publicitária, de 

acordo com o relatado no item 7.4; 

 
 

39. Implantar um elemento de despesas específico para o registro 

contábil dos gastos com publicidade, de modo a permitir o 

detalhamento  desses  gastos  até  o  nível  de  item,  facilitando, 
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dessa forma, a sua apuração, tendo em vista as considerações 

constantes do item 7.4; 

 
 

40. Evitar,  em  todas  as  unidades  orçamentárias,  a  previsão  de 

valores subestimados no orçamento para suportar despesas com 

precatórios  judiciais,  de  modo  a  afastar  a  necessidade  de 

abertura de créditos adicionais durante o exercício (item 7.5.1); 

 
 

41. Uniformizar os procedimentos de contabilização, especialmente 

no que concerne às baixas efetuadas, por meio de alerta à AGE e 

aos demais órgãos competentes pelo controle financeiro da 

movimentação de recursos destinados ao pagamento de 

precatórios e sentenças judiciais, com o acompanhamento dessa 

uniformização no que tange aos controles processual e contábil, 

a partir do exercício em curso, pela AUGE (item 7.5.4); 

 
 

42. Apresentar a  este Tribunal de  Contas, no curso do  exercício 

analisado, os esclarecimentos relativos às divergências entre o 

saldo dos pagamentos recebidos da dívida ativa e o saldo 

consignado na conta de mutações passivas, n. 5.1.3.02.01 (item 

7.6.4); 
 

 
 

43. Evitar a repetição da divergência entre o saldo do valor principal 

da dívida ativa tributária e o somatório dos saldos do principal dos 

créditos da dívida ativa tributária realizáveis a curto e a longo 

prazo nos relatórios da AGE; 

 
 

44. Determinar  este  Tribunal  à  Diretoria  de  Controle  Externo  do 

Estado que realize inspeção extraordinária na FAPEMIG, 

objetivando examinar irregularidades apontadas pela AUGE no 

repasse de recursos a  entidades inadimplentes no SIAFI/MG, 
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realizados por intermédio da FUNARB, conforme relatado no item 
 

7.3.3; 
 
 

11.5  Quanto às normas de responsabilidade fiscal 
 

45. Emitir,  o  órgão  central  de  contadoria  geral,  normas  a  serem 

seguidas em todas as unidades orçamentárias do Estado, no 

sentido de que os históricos referentes às despesas de pessoal e 

encargos sociais tragam transparência e informações suficientes 

que permitam ao controle exercer suas competências, conforme 

item 8.4; 

 
 

46. Promover   estudos   e   discussões   referentes   à   matéria   de 

despesas com pessoal, tendo como base as portarias do STN 

para que se investigue o que cada órgão vem computando e o 

que deva ser computado para fins da apuração de despesa bruta 

com pessoal e o que está sendo considerado no rol de exclusões; 

 
 

47. Segregar os saldos dos restos a pagar do saldo das obrigações 

liquidadas a pagar, proporcionando maior transparência das 

informações, principalmente quanto à movimentação dos 

precatórios e dos gastos com publicidade, uma vez que não se 

encontram devidamente espelhados nos demonstrativos 

contábeis, conforme o relatado no item 8.6; 

 
 

48. Efetuar análise detalhada da motivação da não liquidação dos 

restos  a  pagar  não processados de  exercícios anteriores, de 

modo a reduzir o seu montante em exercícios seguintes, haja 

vista a variação a maior de 2.906,85%, quando comparado com o 

saldo em dez/2008, conforme observado no item 8.6.1; 
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49. Informar  os   dados  relativos  ao   IPLEMG,  por   ocasião  da 

publicação conjunta com a Assembleia Legislativa, 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, conforme descrito no 

item 8.6.2.1; 

 
 

50. 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 dispõe o art. 50, III, da LRF, conforme 

mencionado no item 8.6.2.4; 

 
 

51. Proceder  à  inscrição  dos  restos  a  pagar  não  processados, 

mediante a observância aos mandamentos do art. 42 da LRF e 

do Decreto 37.924/96, relativos à disponibilidade de recursos, 

conforme abordado no item 8.6.2.4, principalmente no que diz 

respeito ao exercício de 2010, que é o último ano de mandato do 

Chefe do Poder Executivo; 

 
 

52. Apresentar  o  orçamento  da  seguridade  social  nas  futuras 

prestações, tendo em vista a ausência dessa peça orçamentária, 

conforme constatado no item 8.5, em desacordo com o § 5º, 

inciso III, do art. 165 e do § 1º do art. 195 da CR/88; 

 
 

53. Providenciar,  a   SEPLAG,   medidas   para   a   elaboração   do 

demonstrativo da unidade de gestão previdenciária integrada que 

acompanhará os futuros orçamentos, em razão do registro de 

despesas a maior no Anexo V, a que se refere o art. 53 da LRF, 

conforme verificado no item 8.5.2; 
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54. Providenciar a segmentação do plano de custeio dos benefícios 

assistenciais e previdenciários, no que se refere ao IPSM, e 

realizar as avaliações atuariais em separado, devendo haver a 

total segregação entre os recursos destinados à saúde e à 

previdência, a teor do disposto no art. 5° da Lei 9.717/98 e no art. 

14 da Portaria MPS 403, conforme relatado no item 8.5.3.2.1; 
 

 
 

55. Redimensionar as alíquotas de contribuição ao IPSM, conforme 

exposto no item 8.5.3.2.1, tendo em vista que a situação atuarial 

do RPPS não permite a arrecadação de percentuais menores do 

que os exigidos pelo art. 4° da Lei 10.887/04, e que o percentual 

contributivo arrecadado dos segurados ativos do plano não 

demonstra capacidade suficiente para a manutenção do equilíbrio 

do plano; 

 
 

56. Incluir o mínimo de 1% ao ano, para estimativa das reservas 

matemáticas do RPPS, aos cálculos da avaliação do IPLEMG, 

nos termos do art. 8° da Portaria 403/08, conforme relatado no 

item 8.5.3.2.2; 

 
 

57. Apresentar   a   projeção   atuarial   do   IPLEMG   para   fins   de 

consolidação dos dados projetados dos RPPS, conforme disposto 

no art. 53, § 1°, II da LRF, conforme relatado no item 8.5.3.2.2; 

 

11.6  Quanto  ao  sistema  de  controle  interno  do  Poder 
 

Executivo Estadual 
 

58. Celebrar acordo de cooperação técnica entre o Estado de Minas 

Gerais, por intermédio da AUGE, e o TCE, objetivando o acesso 

aos sistemas informatizados (SIGA e SINAU) e aos produtos de 

auditorias realizadas; 
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59. Compartilhar  os   resultados  das   apurações  realizadas  pelo 

controle interno do Poder Executivo com o órgão constitucional 

de controle externo, devendo a AUGE encaminhar os resultados 

das auditorias realizadas, no âmbito de sua atuação, tão logo 

seja concluído o contraditório nos processos administrativos e 

esgotada a etapa decisória em seu âmbito; 

 
 

60. Verificar, esta Corte, se no processo TC nº 812478, relativo à 

inspeção ordinária realizada na Secretaria de Estado de Saúde 

(SES), com o objetivo de fiscalizar a ação PRÓ-HOSP, constam 

os achados de auditoria apresentados pela AUGE, conforme 

relatado no item 9.1.2 do Relatório da CAEO/2009, às fls. 2314 a 

2316; 
 

 
 

61. Considerar, esta Corte, no plano anual de inspeções desta Casa, 

os achados de auditoria já apontados pela AUGE às fls. 2316 a 

2322 do Relatório da CAEO/2009, para subsidiar os trabalhos 

desta Corte de Contas nos processos correlatos, conforme 

relatado no item 9.1.2 do Relatório da CAEO/2009; e 

 

11.7  Quanto à manifestação acerca da abertura de vista 
 
 
 

62. Atentar    para    o    devido    remanejamento    das    dotações 

orçamentárias, para a indicação correta da classificação 

orçamentária e para a devida natureza de despesas, quando das 

emissões das notas de empenho, tendo em vista o exposto no 

item 10.3. 
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III - PARECER DO AUDITOR 
 
 
 

Este Auditor, de acordo com os princípios constitucionais e normas 

legais aplicáveis à espécie e com espeque nos princípios contábeis 

geralmente aceitos, nas normas brasileiras de contabilidade e nas normas 

usuais de auditoria e finanças públicas, com base nos exames e 

conclusões  presentes  na  fundamentação e  naqueles  reportados  pelo 

órgão técnico desta Corte de Contas, em cumprimento ao que estatui o 

art. 76, I, da Constituição Estadual de 1989, combinado com os artigos 3º, 

I, e 27, V, da Lei Orgânica desta Casa, Lei Complementar 102/08, emite 

parecer conclusivo acerca das contas do exercício de 2009, de 

responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Governador Aécio Neves da 

Cunha, que ora tramitam nesta casa, nos autos do processo n. 833.245; e 

 
 

Considerando que as contas atinentes ao exercício de 2009 foram 

prestadas pelo Governador à Assembleia Legislativa no prazo previsto no 

art. 90, XII, da Constituição Estadual de 1989 e no art. 40, § 1º, da Lei 

Complementar Estadual 102, de 17/1/08, Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais; 

 
 

Considerando que as contas prestadas incluíram, às fls. 1810, as 

do Chefe do Poder Executivo e do Ministério Público, assim como as dos 

Presidentes dos Poderes Legislativo e Judiciário, nos termos do que 

dispõe o art. 56 da Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade 

Fiscal; 

 
 

Considerando que o relatório do órgão central do sistema de 

controle interno que acompanha este parecer, fls. 131 a 354, nos termos 

do art. 40, § 3º, da Lei Orgânica deste Tribunal, e do art. 230, § 1º, da 

Resolução 12, de 19/12/2008, Regimento Interno do Tribunal de Contas 
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do  Estado  de  Minas  Gerais,  contém  informações  concernentes  à 

execução da lei orçamentária anual; 

 
 

Considerando que esta Corte de Contas recebeu cópias dos 

balanços gerais da administração pública estadual, bem como dos demais 

demonstrativos e relatórios exigidos pela Instrução Normativa nº 002, de 

12/9/01, deste Tribunal, fls. 1809 e 1810, e que os mesmos foram 

elaborados conforme os preceitos de contabilidade pública e expressam 

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 Poderes, bem como não 

impedem a fixação de responsabilidade de quem tiver dado causa a 

perda, extravio ou outra irregularidade de que tenha resultado prejuízo ao 

Estado, conforme disposto no art. 76, II e III, da Constituição Estadual de 

1989; 
 

 
 

Considerando que as impropriedades e divergências de caráter 

formal ou conceitual verificadas quanto às normas atinentes à 

contabilidade e finanças públicas não se caracterizam como atos 

deliberados, ilegítimos ou  antieconômicos, que  pudessem resultar em 

dano ao erário ou prejuízo à concretização do interesse público, 

ensejando, entretanto, a formulação de recomendações e adoção das 

medidas nelas indicadas; 

 
 

Considerando que as ressalvas indicadas ao longo da 

fundamentação deste parecer, embora não impeçam a aprovação das 
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contas,  requerem  a  adoção  das  medidas  saneadoras destacadas  no 

tópico relativo às recomendações formuladas; 

 
 

É de parecer que os Balanços Gerais da Administração Pública 

Estadual representam adequadamente a posição financeira, orçamentária 

e patrimonial, em 31 de dezembro de 2009, bem como o resultado das 

operações, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade 

aplicados à Administração Pública, estando assim as Contas de 

responsabilidade do Exmo. Senhor Governador do Estado de Minas 

Gerais, Aécio Neves da Cunha, relativas ao exercício de 2009, em 

condições de merecer aprovação, com as recomendações indicadas no 

item 11 deste parecer, 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 RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2009, 

com fulcro no art. 45, inciso I, da Lei Complementar 102, de 17/1/08, Lei 

Orgânica desse Tribunal de Contas. 

 
 

É o nosso parecer. Sub censura. 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 08 de junho de 2010. 
 
 
 
 
 

Licurgo Mourão 
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