
 

 

 
Endereço: Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Av. Antônio Carlos, 6637 

CEP 31270-010, Telefone: 3409-7267 

Belo Horizonte, 30 de abril de 2016. 

À 

Comissão PROPS 

 

Vimos, por meio deste, conforme plano de atividades estabelecido ao GPACC, apresentar 

nosso Relatório de Atividades Realizadas no período de dez/2015 a fev/2016 para avaliação 

desta Comissão de Seleção e Acompanhamento de Projetos. 

Além deste relatório, acompanha o mesmo a prestação de contas dos recursos aportados na 

Fundação IPEAD, gestora dos recursos do projeto coordenado pelo GPACC.  Em síntese, 

seguem os gastos realizados (do trimestre e acumulados desde maio/2015), comparados ao 

total orçado para o projeto: 

 

 

 

Sendo o que temos para o momento, apresentamos nossas estimas aos honoráveis membros 

desta Comissão. 

 

 

Prof. Poueri do Carmo Mário 
Coordenador do GPACC – UFMG 

 

 

  

GASTOS COM EQUIPE Total do Projeto DEZ/2015 A FEV 2016 TOTAL ACUMULADO
% 

R EA LIZ .A C

U M U L

Professores R$ 576.000,00 R$ 27.000,00 R$ 106.998,87 19%

Terceiros (RPA / CLT) R$ 44.640,00 R$ 10.080,00 R$ 22.080,00 49%

Estagiário - bolsista R$ 156.384,00 R$ 6.516,00 R$ 15.397,07 10%

Seguro e Vale-transporte (Terceiros e Estagiários) R$ 21.262,80 R$ 838,60 R$ 2.663,52 13%

RECURSOS PERMANENTES Total R$ 10.520,00 R$ 0,00 R$ 6.140,01 58%

PORTAL Total R$ 4.260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%

CUSTEIO DE VIAGENS E ATIVIDADES DE CAMPO Total R$ 67.580,00 R$ 850,00 R$ 3.604,00 5%

Material de Consumo / OUTROS Total R$ 5.000,00 R$ 30,05 R$ 30,05 1%

TOTAL GASTOS DO PROJETO (36 MESES) Total R$ 885.646,80 R$ 45.314,65 R$ 156.913,52 18%

Taxas UFMG Total R$ 181.397,54 R$ 0,00 R$ 37.400,00 21%

TOTAL GASTOS DO PROJETO (36 MESES) R$ 1.067.044,34 R$ 45.314,65 R$ 194.313,52 18%

Total
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Relatório de Atividades Realizadas no período de dezembro/2015 a 
fevereiro/2016 

 
 
 
PROJETO: “Controladoria e Transparência de aplicações dos recursos oriundos do 

Acordo Judicial firmado entre MPMG e Anglo Ferrous Minas-Rio Mineração S/A nos 

autos do processo de Ação Civil Pública n. 0175.09.013968-4 da Comarca de Conceição 

do Mato Dentro” 

 
 

1. Introdução 
 

O projeto Controladoria e Transparência de aplicações dos recursos oriundos do 

Acordo Judicial firmado entre MPMG e Anglo Ferrous MinasRio Mineração S/A nos 

autos do processo de Ação Civil Pública n. 0175.09.013968-4 da Comarca de Conceição 

do Mato Dentro dará transparência social às informações por meio do 

desenvolvimento de um portal de transparência a respeito da gestão e execução dos 

recursos orçamentários de cada projeto, contendo, além disso, uma breve explanação 

de cada projeto e seus objetivos/produtos/metas. Pelo mesmo, será possível 

desenvolver e apresentar indicadores de gestão e desempenho, almejando 

demonstrar e prestar contas da efetividade das ações realizadas pelos proponentes de 

projetos aprovados pela Comissão de Seleção e Acompanhamento de Projetos. 
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C O N T R O LA D O R I A  

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: PROF. POUERI DO CARMO MÁRIO; PROF. 
PAULOLINTO PEREIRA 

EXECUÇÃO: MARIANA RIBEIRO PEREIRA; MARLON MENDES SILVA 

 

As atividades da Controladoria tem como foco o monitoramento da gestão de recursos 

derivados de acordo judicial aplicados em projetos socioambientais da comarca de 

Conceição de Mato Dentro e região (Serro, Alvorada de Minas e Dom Joaquim). O 

acompanhamento da efetividade dos gastos realizados pelos projetos é feito por meio 

de relatórios consubstanciados da prestação de contas de cada projeto. 

O cronograma proposto de atividades, bem como as atividades realizadas é 

apresentado a seguir. 

 

a) Acompanhamento da conta judicial remunerada (fundo) 

Atividade: A atividade não foi realizada devido a não disponibilização de 

documentos (extratos bancários) referentes à conta do fundo. 

b) Análise de projetos propostos (orçamento) - Proposta 

Atividade: ainda não estavam em execução para fins de acompanhamento do 

GPACC 

c) Análise por projetos em execução - Prestação de Contas 

 

Atividade: Foi feito o acompanhamento dos orçamentos dos projetos Cáritas e 

Pólos evidenciando os gastos por rubrica e por mês, bem como o percentual total 
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gasto em relação à primeira parcela e fornecido o parecer técnico a fim de 

respaldar a continuidade dos projetos. O parecer técnico também contempla o 

acompanhamento dos gastos realizados pelos projetos aprovados no Edital 

001/15. 

 

d) Indicadores de avaliação e desempenho (Modelo de Accountability) 

Atividade: Foram desenvolvidos, com a colaboração das entidades, indicadores 

para o acompanhamento dos projetos Cáritas e Pólos, além disso, foi construído 

um mapa de acompanhamento de tais indicadores. Os indicadores foram 

construídos com base no modelo Balanced Scorecard, contemplando as dimensões 

“execução do projeto”, “execução orçamentária” e “população atendida”.  

Além disso, foram feitas reuniões para aprimoramento da prestação de contas do 

GPACC e também da Cáritas e Polos, por meio de sugestões de melhoria da 

transparência da prestação de contas. 
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P O R T A L  D A  T R A N S P A R Ê N C I A  

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PROF. RAFAEL MORAIS DE SOUZA 

EXECUÇÃO: LUCI APARECIDA NICOLAU 

 

1- SOBRE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

 

O desenvolvimento desse portal será subdivido em 4 etapas, descritas brevemente nos 

itens a,b,c e d abaixo, seguidas por uma etapa e que corresponde à manutenção do 

mesmo pelo tempo da vigência do contrato do GPACC e o Ministério Público. 

 

e) Estruturação da ferramenta 

Atividade: Levantamento de viabilidade técnica para operação – definição da 

infraestrutura de tecnologia necessária para execução do projeto, do local e dos 

custos de hospedagem do sistema, do sistema gerenciador de banco de dados, do 

framework para gestão de conteúdo e do método de desenvolvimento. 

Atividade: Levantamento de requisitos – definição dos requisitos funcionais 

(funcionalidades que o sistema irá prover aos usuários) e não-funcionais (de sistema 

e operação).  

Atividade: Prototipação do portal – modelagem/desenho inicial do Portal. 

f) Implementação da ferramenta 

Atividade: Codificação do sistema – programação das funcionalidades elicitadas. 

g) Teste de performance/usabilidade 

h) Inserção de dados e informações específicas 

Atividade: Modelagem da informação final para os usuários. 

i) Manutenção da ferramenta/dados/informações(de acordo com padrão 

operacional desenvolvido na documentação do Portal) 
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2- CRONOGRAMA DE ENTREGA DAS ETAPAS PARA O DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DO PORTAL 

a) Estruturação da ferramenta 

 

Atividade Produto Cronograma de Entrega Status 

Atividade 1: Levantamento de 

viabilidade técnica para 

operação 

1 - Relatório técnico com 

listagem de requisitos não-

funcionais 

Até 30 dias da contratação e 

início dos trabalhos da executora. 

Realizado 

Atividade 2: Levantamento de 

requisitos 

2 - Relatório técnico com 

requisitos não-funcionais(de 

sistema e operação) 

3 - Relatório técnico definição 

dos requisitos funcionais 

(funcionalidades que o 

sistema irá prover aos 

usuários)  

Até 60 dias da contratação e 

início dos trabalhos da executora. 

 

Até 120 dias da contratação e 

início dos trabalhos da executora. 

Realizado 

 

 

Realizado 

(passível de 

alteração 

durante a 

execução do 

projeto) 

 

 

 

Atividade 3: Prototipação do 

portal 

4 - Relatório técnico 

(Storyboard) 

 

5 - Protótipo do Aplicativo 

Até 150 dias da contratação e 

início dos trabalhos da executora. 

Até 270 dias da contratação e 

início dos trabalhos da executora. 

Realizado 

parcialmente 

(em função da 

solicitação do 

Ministério 

Público e 

GPACC, 

incrementos 

foram 

inseridos no 

protótipo 

inicial, 

constituindo 

assim, a 

versão 

funcional e 

publicada.) 
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b) Implementação da ferramenta 

Atividade Produto Cronograma de Entrega Status 

Atividade 4: Codificação do 

sistema 

6 - Desenvolvimento e 

customização do Aplicativo com 

entrega da ferramenta implantada 

Até 330 dias da contratação e 

início dos trabalhos da 

executora. 

Em execução 

Atividade 5: Teste de 

performance / usabilidade 

7 - Relatório de testes de 

desempenho do sistema 

Até 360 dias da contratação e 

início dos trabalhos da 

executora. 

Em execução 

 

 

3- STATUS DO PORTAL EM MARÇO DE 2016 

Nessa etapa do cronograma estava previsto a elaboração do storybord  seguido do 

protótipo para o portal. Entretanto, em reunião com Comissão de Seleção de Projetos 

em 01/02/2016, ficou decidido que incrementos deveriam ser inseridos na versão 

apresentada do portal e essa constituiria a versão a ser publicada e mantida. Desse 

modo, dispensou-se a elaboração do storybord, uma vez que esse apresentaria apenas 

um esboço ilustrativo das funcionalidades a serem desenvolvidas. 

A seguir são apresentadas as atividades desenvolvidas a partir dessa reunião. Ressalta-se 

a manutenção da numeração original do cronograma de atividades (Atividade 3), uma 

vez que as novas atividades completam as tarefas propostas.  

Tarefa 1: Customização de interface com imagens referentes aos municípios 

contemplados pelo acordo, Figura 1. Por questão de logística, foram inseridas apenas 

imagens referentes ao município de Conceição do Mato Dentro. 
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FIGURA 1:TELA DE ABERTURA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

Tarefa 2: Espaço destacado, Figura 2, para as informações sobre Editais, Projetos e 

Prestação de Contas. 
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FIGURA 2:DESTAQUE AO EDITAIS, PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS  

Tarefa 3: Reorganização das abas  do menu de acesso às informações, Figura 3: Municípios, 

Histórico do Acordo, Entidades Participantes, Comissão, Editais, Projetos, Prestação de Contas 

e Notícias. 

 

FIGURA 3: MENU 

 

Tarefa 4: Relação das informações textuais com as geográficas. Figura 4. 
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FIGURA 4: INFORMAÇÕES GEOLOCALIZADAS 

Tarefa 5: Inserção da documentação referente ao "Histórico do Acordo" e "Comissão de 

Seleção e Acompanhamento de Projetos". Ressalta-se que cada uma das páginas, a pedido da 

Comissão, foi elaborado um texto, a partir da documentação oficial, para apresentar  à 

população seu propósito, Figura 5. 
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FIGURA 5: DOCUMENTAÇÃO E CONTEXTO DO ACORDO JUDICIAL E COMISSÃO 

 Tarefa 6: Customização da ferramenta de busca considerando as opções busca simples 

e busca avançada. Figura 6. 

 

FIGURA 6: OPÇÕES PARA BUSCA AVANÇADA 
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Atividade 7: Implementação do módulo de relatórios, Figura 7. Por questões de segurança, 

esse módulo é disponibilizado somente mediante autenticação. Destaca-se as opções: página 

mais visitada, visitante/usuário mais ativo - Figura 8, palavra chave mais buscada e serviço 

negado. 

 

FIGURA 7: OPÇÕES PARA EXTRAÇÃO DE RELATÓRIOS 
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FIGURA 8: VISITANTE MAIS ATIVO - IDENTIFICAÇÃO POR IP 

Tarefa 8:  Categorização dos Editais em Conta Judicial e Apoio a Pequenos Projetos.  Destaque 

para os Editais referentes aos Pequenos Projetos. Figura 9. Nesse, os editais abertos e 

encerrados permitirão a construção de uma linha do tempo e demanda para os projetos. 
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FIGURA 9: DESTAQUE PARA OS EDITAIS REFERENTES À PEQUNOS PROJETOS 

Tarefa 9: Espaço destaque para a apresentação dos projetos pelas entidades: Cártias, GPACC e 

Polos, bem como o parecer técnico do MP para esses. Esses projetos correspondem às 

atividades propostas ao Ministério Público de Minas Gerais para a efetivação do Acordo 

Judicial. Figura 10. 
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FIGURA 10: APRESENTAÇÃO PROJETO GPACC AO MP 

Tarefa 10:  Espaço destaque para os Pequenos Projetos de acordo com seu respectivo edital. 

Figura 11. 
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FIGURA 11: LISTAGEM DOS PEQUENOS PROJETOS POR EDITAL 

Tarefa 10: Inserção dos resumos dos Pequenos Projetos, permitindo seu acompanhamento 

individualizado. Figura 12. 
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FIGURA 12: RESUMO DOS PEQUENOS PROJETOS 

Tarefa 11: Espaço para acompanhamento da prestação de contas referente à Conta Judicial, 

Entidades e Pequenos Projetos. Destaca-se que até o momento da redação desse relatório a 

Comissão de Seleção, responsável pela aprovação das prestações de contas, ainda não emitiu 

seu parecer para a publicação das informações nesses espaços. 

Tarefa 12: Elaboração de hiperlinks entre os Editais, Projetos, Prestação de Contas e seus 

respectivas localizações geográficas. Figura 13. 
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FIGURA 13: HIPERLIKS DAS INFORMAÇÕES 
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Tarefa 13: Espaço destaque na página de Apresentação para as notícias referentes às ações 

desenvolvidas nos municípios contemplados, Figura 14. 

 

FIGURA 14: ESPAÇO NOTÍCIAS 

 


