
 

 

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

CEP 31270-010, Telefone: 3409-7267 

Belo Horizonte, 06 de dezembro 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 junho a agosto/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: 

 

 

Participaram do projeto, neste período, três (03) professores do CIC/UFMG, uma bolsista de 

pós-graduação e uma profissional prestadora de serviços de TI. 

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 JUN A AGO 2016 TOTAL ACUMULADO
% 

R EA LIZ .A C

U M U L

Professores R$ 576.000,00 R$ 63.000,00 R$ 184.500,00 32%

Terceiros (RPA / CLT) R$ 44.640,00 R$ 22.320,00 R$ 44.400,00 99%

Estagiário - bolsista R$ 156.384,00 R$ 2.896,00 R$ 23.192,14 15%

Seguro e Vale-transporte (Terceiros e Estagiários) R$ 21.262,80 R$ 280,24 R$ 3.611,32 17%

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

PORTAL Total R$ 4.260,00 R$ 875,89 R$ 1.028,91 24%

CUSTEIO DE VIAGENS E ATIVIDADES DE CAMPO Total R$ 67.580,00 R$ 1.200,00 R$ 6.404,00 9%

Material de Consumo / OUTROS Total R$ 5.000,00 R$ 112,93 R$ 114,97 2%

TOTAL GASTOS DO PROJETO (36 MESES) Total R$ 885.646,80 R$ 90.685,06 R$ 269.391,35 30%

Taxas UFMG Total R$ 181.397,54 R$ 35.197,54 R$ 72.597,54 40%

TOTAL GASTOS DO PROJETO (36 MESES) R$ 1.067.044,34 R$ 125.882,60 R$ 341.988,89 32%

Total
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Relatório de Atividades Realizadas no período de junho a agosto/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 

EQUIPE: RENATA ANTUNES DE OLIVEIRA VIANA; PATRÍCIA RIBEIRO DA SILVA 

 

As atividades da Controladoria tem foco no 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: nenhum projeto foi apresentado, para fins de análise, ao GPACC.  

c) Análise por projetos em execução - Prestação de Contas 

 

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

Polos de Cidadania, evidenciando os gastos por rubrica e por mês, bem como o 

Atividades Mês 13 Mês 14 Mês 15

1 - Controladoria

Acompanhamento da conta judicial remunerada (fundo)

Conciliação mensal do fundo (conta vinculada)

Análise de projetos propostos (orçamento) - Proposta

Verificação da viabilidade financeira (consistência)

Parecer técnico

Análise por projetos em execução - Prestação de Contas

Verificação da execução do orçamento

Verificação da aplicação de recursos em conformidade com objeto/objetivo

Relatório individual de acompanhamento

Indicadores de avaliação e desempenho (Modelo de Accountability)

Desenvolvimento de indicadores financeiros e não-financeiros

Mapa de desempenho de projetos / aplicação do fundo

Prestação de contas geral (desenvolvimento e aprimoramento)

CRONOGRAMA
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percentual total gasto em relação às parcelas recebidas/orçamento autorizado, 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, em fase de contratação e/ou execução. 

Todos os projetos estão sendo mapeados e os mesmos encontram-se disponíveis 

para análise de status e orçamento no portal da transparência desenvolvido pelo 

GPACC. 

 

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 Polos de Cidadania, 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 do Polos de Cidadania, por meio de sugestões de 

melhoria da transparência da prestação de contas. 

Com o início da execução de projetos sócio-ambientais com os recursos do Fundo 

PROAP gerido pela Cáritas, pode-se verificar in loco o desenvolvimento dos 

mesmos e a percepção das pessoas envolvidas direta e indiretamente nos mesmos. 

Foram visitados os projetos “Bom de bola, bom de escola” e o “Música na 

comunidade”, este último na data de seu encerramento e com a apresentação 

pública realizada em Conceição do Mato Dentro. O GPACC aproveitou para 

entrevistar pessoas que estavam presentes e colher informações sobre suas 

percepções do referido projeto. 

A seguinte nota foi inserida no portal da transparência: 

ENCERRAMENTO DO PROJETO MÚSICA NA COMUNIDADE 
No dia 24 de maio de 2016 os alunos do Projeto Música na Comunidade se apresentaram 
na Igreja do Rosário. A apresentação marcou o fim do Projeto que, durante seis meses, foi 
financiado por recursos do PROAP e ofereceu gratuitamente aulas de violino e 
musicalização para crianças da comunidade.  
As crianças participantes gostaram do projeto e o avaliaram positivamente. Quanto 
questionadas sobre o alcance dos objetivos propostos, ressaltaram que no ano anterior o 
projeto contava com mais tipos de instrumentos, que foram retirados. Além disso, 
destacaram que apesar da qualidade das aulas serem boa, a quantidade de aulas foi 
insuficiente. Elas têm de 9 a 13 anos de idade e são moradoras dos bairros Centro, 
Matozinhos, Vila Caetano, Vila São Francisco, São João do Riacho, Córrego Pereira.  
Foram entrevistados moradores dos bairros Cruzeiro, Matozinhos, Vila Caetano, Centro, 
Vila São Francisco, Cuiabá, Maranhão, Santana, Rosário, Bandeirinha e Santa Cruz de Alves, 
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de idades entre 15 e 80 anos. A maior parte da comunidade entrevistada considera que o 
projeto é útil para a comunidade, mas não acreditam que todos da comunidade tiveram 
oportunidade de participar do projeto. Além disso, metade dos entrevistados acredita que 
recursos financeiros público/privado devem ser aplicados em projetos como o Música na 
Comunidade.  

Por: Mariana Ribeiro- GPACC 
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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 

 
O presente relatório descreve as atividades finais acordadas para o portal Controle e 

transparência em atenção à demanda 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.  

As atividades finais descritas em contrato envolvem a realização de testes de performance, 

segurança e portabilidade para cada um dos módulos customizados para o referido portal. 

 

 

1. Cronograma das entregas 

A seguir é apresentado o status de entrega de atividades desenvolvidas para o portal, bem 

como seu respectivo cronograma, tal inserção se dá a título de conferência com o contratado. 

a) Estrutura idealizada para o portal 

 

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 2 - Relatório técnico com requisitos Até 60 dias da contratação e Realizado 

Atividades Mês 13 Mês 14 Mês 15

2 - Portal da transparência

Estruturação da ferramenta

Levantamento de viabilidade técnica para operação

Levantamento de requisitos

Prototipação do portal

Implementação da ferramenta

Codificação do sistema

Teste de perfomance

Inserção de dados e informações específicas

Modelagem da informação final 

Manutenção da ferramenta

CRONOGRAMA
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requisitos não-funcionais(de sistema e 

operação) 

3 - Relatório técnico definição dos 

requisitos funcionais 

(funcionalidades que o sistema irá 

prover aos usuários)  

início dos trabalhos da executora. 

 

Até 120 dias da contratação e 

início dos trabalhos da executora. 

 

 

Realizado  

 

 

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.) 

 

 

 

b) Implementação e teste da aplicação 

 

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. 

Feito 

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. 

Feito 

 

Destaca-se que o atraso a última entrega se deve à necessidade de parecer da Comissão de 

Seleção de Projetos para a aprovação das contas do primeiro semestre do projeto, decisões 

sobre a continuidade do projeto e liberação dos recursos. Destaca-se também que esse atraso 

não comprometeu às atividades do Portal Controle e Transparência, uma vez que todas as 

atividades de desenvolvimento e/ou customização já fora realizada entre janeiro e março de 

2016. 

2. Inserção de conteúdos 
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Parte dos testes realizados para verificação da usabilidade do portal foi realizada com a 

inserção de conteúdos diversos enviados pelas entidades participantes e conteúdo produzido 

pela desenvolvedora em parceria com o Professor Rafael. 

A inserção de conteúdos diversos pode ser feita pelo módulo "Adicionar conteúdo", Figura 1. 

 

FIGURA 1: ADIÇÃO DE CONTEÚDO 

Os tipos de conteúdos  elicitados para atender às necessidades do portal englobam, de acordo 

com Figura 2: 

 

FIGURA 2: TIPOS DE CONTEÚDOS 
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1. Álbum: permite a idexação de coleções de imagens por assunto, data, tema e 

quaisquer outros descritores que os autores julgarem necessários. Destaca-se que 

esses descritores podem ser utilizados como opção para a ferramenta de busca. 

2. Artigo: utilizado para a publicação das notícias do portal. 

3. Página básica: utilizado para a criação das páginas do portal 

4. Tipo-documentos: permite a inserção de arquivos para download  e upload  no portal 

nos seguites formatos: txt, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt  e pptx. 

5. Vídeos: permite a inserção tanto de links para vídeos publicados na web quanto para 

vídeos armazenados no próprio servidor. 

Para cada um dos tipos de 1 a 4  foram inseridos vários arquivos a fim de se testar a 

usabilidade do módulo. Exemplos dessas inserções são feitas nas Figuras 3 à 10. 

As Figuras 3 e 4 ilustram álbuns criados para município de Serro e Dom Joaquim, 

respectivamente.. 

 

FIGURA 3: ÁLBUM COM IMAGENS DO MUNICÍPIO DO SERRO 
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FIGURA 4: ÁLBUM COM IMAGENS DO MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM 

O tipo de conteúdo "Artigos" foi extensivamente utilizado no portal, uma vez que se utiliza na 

inserção de notícias. As Figuras 5 e 6 exemplificam seu uso. 

 

FIGURA 5: NOTÍCIAS PUBLICADAS COMO TIPO ARTIGO 
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FIGURA 6: NOTÍCIA PUBLICADA COM O TIPO DE DOCUMENTO ARTIGO 

O tipo de documento "Página Básica" foi utilizado para criar as páginas indexadas e 

hiperligadas do portal, como ilustrado na Figuras 7. Os textos em destaque configuram 

hiperlinks para outras páginas customizadas com o mesmo tipo de documento "Páginas 

básicas". 
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FIGURA 7:TIPO DE CONTEÚDO "PÁGINAS BÁSICAS" 

  

A opção "tipo de documento" permite a inserção de arquivos nos formatos mais usuais 

disponiveis enquanto se desenvolve esse portal, como ilustrado na Figura 8. 

 

 

FIGURA 8: TIPO DE ARQUIVOS SUPORTADOS 

A Figura 9 ilustra a importação de arquivo no formato .pdf 
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FIGURA 9: ARQUIVO NO FORMATO PDF 

 

Destaca-se que o tipo de conteúdo "Vídeo" não apresenta exemplos em função de que 

nenhum conteúdo de aúdio-vídeo foi produzido/enviado até o momento em que se redige 

esse relatório. Entretanto, prevendo que essa será uma necessidade, foi implementado, como 

pode ser observado na Figura 10. 

 

FIGURA 10: TIPO DE CONTEÚDO "VÍDEO" 

 

Por fim, salienta-se que a performace e segurança do sistema desenvolvido/customizado 

seguem como idealizado/previsto. Em acompanhamento aos relatórios, Figura 11, nenhum 

incidente foi reportado/identificado. 



 

14 

 

 

FIGURA 11: RELATÓRIOS 

 

 


