
 

 

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

CEP 31270-010, Telefone: 3409-7267 

 

Belo Horizonte, 16 de março 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 maio/2015 a novembro/2015 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 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 MAIO/2015 A NOV/2015
% 

R EA LIZ .A C

U M U L

Professores R$ 576.000,00 R$ 79.998,87 14%

Terceiros (RPA / CLT) R$ 44.640,00 R$ 12.000,00 27%

Estagiário - bolsista R$ 156.384,00 R$ 8.881,07 6%

Seguro e Vale-transporte (Terceiros e Estagiários) R$ 21.262,80 R$ 1.824,92 9%

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

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

CUSTEIO DE VIAGENS E ATIVIDADES DE CAMPO Total R$ 67.580,00 R$ 2.754,00 4%

Material de Consumo / OUTROS Total R$ 5.000,00 R$ 0,00 0%

TOTAL GASTOS DO PROJETO (36 MESES) Total R$ 885.646,80 R$ 111.598,87 13%

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

TOTAL GASTOS DO PROJETO (36 MESES) R$ 1.067.044,34 R$ 148.998,87 14%

Total
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Relatório de Atividades Realizadas no período de junho a novembro de 
2015 

 
 
 
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 

 

Atividades Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

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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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 

gasto em relação à primeira parcela e fornecido o parecer técnico a fim de 

respaldar a continuidade dos projetos. 

 

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”. 
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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 desenvolvimento desse portal está 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. 

 
 
 
 

a) 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. 

b) Implementação da ferramenta 

Atividade: Codificação do sistema – programação das funcionalidades elicitadas. 

c) Teste de performance/usabilidade 

 

d) Inserção de dados e informações específicas 

Atividade: Modelagem da informação final para os usuários. 

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

operacional desenvolvido na documentação do Portal) 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DAS ETAPAS PARA O DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DO PORTAL 
 
a) Estruturação da ferramenta 
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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. 

Em 

execução 

 

b) Implementação da ferramenta 

 

Atividade Produto Cronograma de Status 
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Entrega 

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. 

A realizar 

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. 

A realizar 

 
 
STATUS DO PORTAL EM JANEIRO DE 2016 

 
A respeito do proposto em cada uma das atividades/produtos já realizadas, explicita-

se: 

Atividade 1: Levantamento de viabilidade técnica para operação - Produto: Relatório 

técnico com listagem de requisitos não-funcionais : Após um estudo sobre as 

características do projeto e considerando as necessidades de portabilidade, 

escalabilidade, licença GPL, comunidade atuante, gratuidade,  facilidade de 

hospedagem, facilidade de instalação, facilidade de configuração, facilidade de uso, 

flexibilidade gráfica, acessibilidade, motor de busca robusto, flexibilidade estrutural, 

sistema de permissões multinível, funcionalidades WEB, expansão, integração e 

segurança; o relatório entregue pela executora do projeto recomendou as seguintes 

ferramentas tecnológicas para o desenvolvimento do portal de transparência a cerca 

das 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: 

 Servidor WEB: Apache 

 Sistema Gerenciado de Banco de Dados: Mysql 

 Linguagem de Programação: PHP 

 Sistema Gerenciador de Conteúdo: Drupal 

 

Atividade 2: Levantamento de requisitos - Produto: Relatório técnico com requisitos 

não-funcionais (de sistema e operação): a respeito do sistema de hospedagem para o 

portal, foi contratada a provedora Amazon®, considerando os seguintes itens: 

 Apresentar mecanismos de Controle de Acesso flexíveis; 
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 Operar em alta velocidade e baixa latência; 

 Oferecer mecanismos que garantam o controle de privacidade; 

 Provisão de conectividade dedicada entre o local e infraestrutura em nuvem; 

 Prover meios que garantam a persistência para todos os tipos de dados; 

 Em função do dinamismo pretendido para a aplicação o serviço contratado 

permite a escalabilidade da plataforma com variação dos recursos utilizados e 

cobrança de preços; 

 Prover a gestão de logs de acesso e de segurança; 

 Atende ao requisito de produto relacionado à eficiência oferecendo suporte 

24/7/365 por meio de chat e/ou telefone e/ou e-mail para questões 

arquiteturais, assitência à configuração e recomendações de melhores práticas; 

 Possui certificações reconhecidas pelo setor: PCI DSS nível 1, ISO 27001, FISMA 

Moderado, HIPAA e SSAE 16.  

 Provê datacenters e centros de serviços com várias camadas de segurança física 

e operacional a fim de garantir a integridade dos dados; 

 Apresenta um conjunto amplo de serviços de computação permitindo uma fácil 

configuração; 

 Provê backup automático de dados locais para nuvem; 

 Fornecer suporte a serviço via SSH. 

Considerando ainda o levantamento dos requisitos, inicialmente, buscando atender a 

uma demanda gerada pelo Ministério Público de Minas Gerais, foram elicitados os 

requisitos funcionais para a construção do site inicial do projeto. Em uma segunda 

etapa serão elicitados os requisitos funcionais para a provisão de serviços específicos 

ao Sistema, tais como acompanhamento dos indicadores de desempenho dos projetos, 

análise estátistica e geoprocessamento. 

Essa primeira versão apresenta a interface de um site para apresentação das 

informações iniciais do referido projeto. A tela inicial dessa versão pode ser visualizada 

na Figura 1. 
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FIGURA 1: TELA INICIAL PORTAL CONTROLE TRANSPARENTE 

O referido portal responde ao domínio: <www.controletransparente.com.br> e foi 

construído com: 

 suporte aos sistemas operacionais: Windows (a partir da descontinuada versão 

XP até Win10), Sistemas baseados em Linux, IOS, Android, OS X e Windows 

Mobile;  

  base nas recomendações da W3C para construção de websites; 

 suporte a responsividade; 

 recomendações de usabilidade. 

De modo simplificado, explicita-se cada uma das funcionalidades já desenvolvidas para 

o site integrante do portal da transparência: 

 [Requisito Funcional 01] Cadastro de usuários – o site deverá prover o 

cadastro de usuários com diferentes níveis de permissões e atribuições para 

acesso. Figura 2. 
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FIGURA 2: CADASTRO DE USUÁRIOS 

 [Requisito Funcional 02] Cadastro de municípios – o site provê o cadastro 

dos municípios contemplados pelo acordo 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. 

Figura 3. 
 

 

FIGURA 3: MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO PROJETO 

Para cada um dos municípios integrantes do projeto foi elaborada uma página com 

informações básicas sobre sua história. Figura 4. 
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FIGURA 4: HISTÓRIA DO MUNICÍPIO 

Foi inserido também links para seus dados sócio-ambientais disponíveis na plataforma 

governamental DATAVIVA (http://pt.dataviva.info/). Figura 5. 

 

FIGURA 5: DADOS SÓCIO-AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO  

FONTE:  HTTP://PT.DATAVIVA.INFO/  
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 [Requisito Funcional 03] Cadastro do processo judicial – o site provê o 

cadastro de informações sobre o processo judicial original do projeto, bem 

como a de seus aditivos. Figura 6. 
 

 

FIGURA 6: ACESSO AO ACORDO JUDICIAL DO PROJETO 

 

 [Requisito Funcional 04] Cadastro da comissão – o site provê o cadastro de 

informações a respeito da comissão gestora do projeto. Figura 7. 

 

FIGURA 7: COMISSÃO GESTORA DOS PROJETOS 
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 [Requisito Funcional 05] Cadastro de editais – o site provê prover o cadastro 

de editais referentes aos projetos que serão subsidiados pelo acordo, bem 

como seus resultados. Figura 8. 

 

FIGURA 8: DIVULGAÇÃO DE EDITAIS 

 [Requisito Funcional 06] Cadastro de entidades parceiras – o site provê o 

cadastro de informações a respeito das entidades que estabeleceram ou 

vierem a estabelecer parcerias com o Ministério Público de Minas Gerais 

para a realização de projetos no âmbito do processo de Ação Civil Pública n. 

0175.09.013968-4 da Comarca de Conceição do Mato Dentro. Figura 9. 
 

 

FIGURA 9: ENTIDADES PARCEIRAS 

 

 [Requisito Funcional 07] Cadastro de notícias – o site provê o cadastro de 

notícias em diversos formatos a respeito dos projetos em desenvolvimento. 

Figura 10. 
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FIGURA 10: NOTÍCIAS SOBRE O PROJETO 

 [Requisito Funcional 08] Cadastro de arquivos multimedia – o site provê a 

instalação, cadastro e visualização de arquivos em audio-video, imagem, 

animações em diferentes extensões. 
 

 

FIGURA 11: INSTALAÇÃO DE NOVOS MÓDULOS 

 


