
 

 

 
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 julho 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 março a maio/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 MAR A MAIO 2016 TOTAL ACUMULADO
% 

R EA LIZ .A C

U M U L

Professores R$ 576.000,00 R$ 14.501,13 R$ 121.500,00 21%

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

Estagiário - bolsista R$ 156.384,00 R$ 4.899,07 R$ 20.296,14 13%

Seguro e Vale-transporte (Terceiros e Estagiários) R$ 21.262,80 R$ 667,56 R$ 3.331,08 16%

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

PORTAL Total R$ 4.260,00 R$ 153,02 R$ 153,02 4%

CUSTEIO DE VIAGENS E ATIVIDADES DE CAMPO Total R$ 67.580,00 R$ 1.600,00 R$ 5.204,00 8%

Material de Consumo / OUTROS Total R$ 5.000,00 -R$ 28,01 R$ 2,04 0%

TOTAL GASTOS DO PROJETO (36 MESES) Total R$ 885.646,80 R$ 21.792,77 R$ 178.706,29 20%

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$ 21.792,77 R$ 216.106,29 20%

Total
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Relatório de Atividades Realizadas no período de março a maio/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: 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: nenhum projeto foi apresentado, para fins de análise, ao GPACC.  

c) Análise por projetos em execução - Prestação de Contas 

 

Atividades Mês 10 Mês 11 Mês 12

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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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 

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. 

 

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. 
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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 evidencia as atividades realizadas para o portal da transparência 

desenvolvido 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.  

Ressalta-se que, de acordo com o contrato de admissão, nessa etapa foi previsto a entrega de 

um protótipo para o portal; entretanto, atendendo à solicitação do Ministério Público, 

incrementos foram inseridos no protótipo, constituindo assim, a versão funcional e publicada. 

A seguir é apresentada a estrutura do portal. 

 

1. Estrutura do portal da transparência 

Tendo como base os requisitos levantados na reunião presencial com a Comissão de Seleção e 

Acompanhamento dos Projetos em 01/02/2016, foi desenvolvida a seguinte estrutura para o 

portal da transparência: 

1. Interface 

Buscou-se a implementação de uma interface minimalista e intuitiva, Figura 1. 

Atividades Mês 10 Mês 11 Mês 12

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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FIGURA 1: TELA DE ABERTURA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

Todo o portal foi desenvolvido sob um framework responsivo, ou seja, o conteúdo 

apresentado é automaticamente adequado à resolução do dispositivo. A Figura 2 apresenta a 

interface do portal em um dispositivo com a resolução: 800x1200. 

 

FIGURA 2:TELA DE ABERTURA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (RESPONSIVIDADE 1) 

Já a Figura 3 apresenta a interface em um dispositivo (celular) com resolução 320x480. 
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FIGURA 3:TELA DE ABERTURA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (RESPONSIVIDADE 2) 

 

2. Acesso Rápido às principais informações 

Buscando dar ênfase às principais funcionalidades do portal: editais, projetos e prestação de 

contas, implementou-se uma aba ilustrada de acesso rápido às mesmas. A Figura 4 apresenta a 

implementação do acesso aos editais do Fundo Judicial e Apoio a Pequenos Projetos. 

 

FIGURA 4: ACESSO AOS EDITAIS DO ACORDO 

A Figura 5 apresenta o acesso ao resumo dos projetos aprovados nos editais supracitados, 

onde a comunidade pode acompanhar os objetivos, proponentes, recurso financeiro 

empenhado, etc. 
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FIGURA 5: ACESSO AOS PROJETOS 

A prestação de contas de todos os projetos pode ser acompanhada pelo link correspondente 

apresentado na Figura 6.De acordo com a Comissão, é essencial que a comunidade possa 

estabelecer uma relação entre essas três partes de um projeto, de modo que tenha condições 

de colaborar no processo de controle e transparência das informações. 

 

FIGURA 6: ACESSO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROJETOS 

3. Ferramenta de busca 
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Foi implementada uma ferramenta de Busca para o portal, Figura 7, a partir dessa é possível 

ao usuário recuperar informações pela inserção simples de palavras chave. 

 

FIGURA 7: FERRAMENTA DA BUSCA 

A Figura 8 apresenta o resultado de uma busca simples com uso da palavra "mulheres". O 

retorno apresenta: notícias, tags inseridas em imagens, projetos e prestação de contas 

contendo essa palavra.  
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FIGURA 8: RESULTADO DE UMA BUSCA SIMPLES POR PALAVRA CHAVE 

 

Sendo necessário estabelecer mais parâmetros para a busca, implementou-se um mecanismo 

de Busca Avançada, Figura 9. A partir dessa pode-se recuperar informações filtradas por 

idioma, tipo, data publicação, etc. 
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FIGURA 9: OPÇÕES PARA BUSCA AVANÇADA 

 

4. Mapa com a localização das entidades participantes e projetos 

Também de acordo com a Comissão de Seleção e Acompanhamento de projetos, integrou-se o 

módulo de geolocalização dos projetos a partir do Google Maps®, Figura 10. A partir deste 

criou-se um sistema de hiperlinks entre Entidades Participantes, Editais, Projetos, Prestação de 

Contas e sua respectivas localizações geográficas nos municípios contemplados pelo acordo, 

Alvorada de Minas, Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim e Serro. 

Buscando facilitar a visualização destes projetos no mapa, o Ministério Público solicitou que a 

sua geolocalização fosse realizada por meio de ícones que evidenciassem seu status: 

Aprovado, Em execução e Concluído. 
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FIGURA 10: GEOLOCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES E PROJETOS UTILIZANDO GOOGLE MAPS 

5. relatórios  

Buscando facilitar a gestão dos acessos ao portal, foi inserido um módulo para emissão de 

relatórios, Figura 11. Nessa versão inicial, as estatísticas são simples contagem. Podem-se 

emitir os relatórios das palavras chave mais buscadas, páginas mais visitas, usuários 

frequentes, links quebrados, referências de sites externos, etc. 
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FIGURA 11: OPÇÕES PARA EXTRAÇÃO DE RELATÓRIOS 

6. Menus 

A navegação pelas informações constituintes do portal pode ser feita através de um Menu 

multinível tendo como abas principais: Municípios, Histórico do Acordo, Entidades 

Participantes, Comissão, Editais, Projetos, Prestação de Contas e Notícias. 

Cada uma destas abas será apresentada nas subseções seguintes: 
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1. MUNICÍPIOS 

Os municípios Alvorada de Minas, Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim e Serro, 

contemplados pelo Acordo Judicial são apresentados em destaque na aba Município, Figura 

12. Estes serão os espaços para a realização dos projetos socioambientais, culturais e 

urbanísticos sob a responsabilidade das entidades Cáritas e Polos de Cidadania, além de outros 

mais que venham a acontecer. 

 

FIGURA 12: LISTA DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS PELO ACORDO 

A título de contexto, foram inseridas informações socioambientais (Fonte: IBGE) de cada um 

dos municípios contemplados pelo Acordo Judicial, Figura 13. 
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FIGURA 13: INFORMAÇÕES SÓCIOAMBIENTAIS DO MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS PELO ACORDO 
SEGUNDO IBGE 

Ainda com relação aos Municípios, foi inserido link individual para a base de dados DataViva, 

contendo informações econômicas dos referidos municípios, Figura 14. 

O Portal congrega o acesso às informações de várias fontes com o intuito de reunir, em um 

único local, informações que possam interessar à sociedade. Acredita-se que a socialização 

destas informações possa despertar o interesse da sociedade no acompanhamento dos 

projetos que estão e estarão em desenvolvimento nessas regiões. 



 

16 

 

 

FIGURA 14: DADOS ECONÔMICOS DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS PELO ACORDO SEGUNDO 
DATAVIVA 

A sede municipal para cada um dos locais pode ser visualizada no Google Maps, Figura 15. A 

inserção desse módulo no portal atende à demanda da Comissão no sentido de fornecer um 

meio espacial para visualização e acompanhamento dos projetos do Acordo. 

 

 

FIGURA 15: GEOLOCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS PELO ACORDO 
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2. HISTÓRICO DO ACORDO 

A documentação referente ao Acordo Judicial que viabilizou a realização dos projetos está 

reunida e apresentada na aba "Histórico do Acordo", Figura 16. Atualmente, nesta, conta o 

Histórico do Acordo propriamente dito e Termo da Reunião e ata que efetiva as obrigações da 

Anglo American referidas no Acordo. 

 

FIGURA 16: DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL 

 

3. ENTIDADES PARTICIPANTES 

A realização dos projetos será acompanhada in loco pelas entidades Cáritas e Polos de 

Cidadania, já a prestação de contas será acompanhada pelo GPACC sob a supervisão do 

Ministério Público de Minas Gerais. Deste modo, essas "Entidades Participantes" ficaram em 

destaque em uma aba com esse nome. Figura 17. 
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FIGURA 17:ENTIDADES PARTICIPANTES 

Para cada uma dessas entidades foi criada uma página básica contendo: informações da 

entidade, link para site oficiale endereço de sua atuação em Conceição do Mato Dentro.Figura 

18. 

 

FIGURA 18: INFORMAÇÕES E CONTATOS DAS ENTIDADES PARTICIPANTES 



 

19 

 

Para cada uma dessas entidades, foi inserida sua localização no Google Maps. Figura 19. 

Destaca-se que, embora, o GPACC não possua sede de atuação no referido município, a pedido 

do Ministério Público,sua inclusão geográfica foi realizada no mesmo espaço do Fórum. 

 

 

FIGURA 19:GEOLOCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO 

4. COMISSÃO  

A Figura 20 apresenta a aba referente à Comissão de seleção e Acompanhamento de Projetos. 

Como sub-abas inseriu-se um espaço para postagem das Atas de reunião, PROPS e o 

Regimento interno dessa Comissão. Esses documentos foram organizados a partir de um texto 

com hiperlinks. 
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FIGURA 20: DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À COMISSÃO DE SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS 
PROJETOS 

 

5. EDITAIS 

Com relação à aba para os "Editais", Figura 21, criou-se hiperlink para a página de 

Apresentação, com intuito de disponibilizar acesso rápido a esse local. Como Sub-abas criou-se 

link a página da Conta Judicial e do Fundo de apoio a pequenos projetos. 
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FIGURA 21: ACESSO AOS EDITAIS 

 

Atendendo à solicitação da Comissão, foi dado destaque aos editais de Apoio a Pequenos 

Projetos, Figura 22. Uma estrutura de hiperlinks permite a visualização de Editais Abertos e 

Editais Encerrados, bem como toda a sua documentação, em formato PDF, correspondente. 

 

FIGURA 22: DESTAQUE AOS EDITAIS REFERENTES AOS PEQUENOS PROJETOS 
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6. PROJETOS 

A Figura 23 apresenta a hierarquia de abas para a apresentação dos projetos.  

 

FIGURA 23: LISTAGEM DOS PROJETOS 

Nesse espaço, Figura 24, podem ser encontrados os projetos que as Entidades Participantes 

submeteram ao Ministério Público, explicitando suas participações e atividades referentesaos 

projetos decorrentes do Acordo Judicial. 

 

FIGURA 24: PROJETOS DAS ENTIDADES PARTICIPANTES 
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A listagem dos Pequenos Projetos contemplados pelo Acordo e aprovados em cada Edital, 

podem ser acompanhados em uma página específica criada para essa finalidade. Figura 25. 

 

FIGURA 25: LISTAGEM DOS PEQUENOS PROJETOS APROVADOS 

Os resumos, status, proponentes, contrapartida, valor aprovado e a localização de cada um 

dos Pequenos Projetos aprovados em cada Edital também contam com uma página específica 

Um exemplo pode ser observado na Figura 26. 
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FIGURA 26: RESUMO E GEOLOCALIZAÇÃO DOSPROJETOS 
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7. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A Figura 27 apresenta a hierarquia de abas desenvolvida para a prestação de contas. Um 

sistema de hiperlinks associa Entidade Participante, Projeto, Localização Geográfica e 

Prestação de Contas. A mesma relação foi criada para os Pequenos Projetos. 

 

FIGURA 27: PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROJETOS 

8. NOTÍCIAS 

Foi solicitado às entidades Cáritas e Polos que periodicamente enviem ao GPACC notícias a 

respeito dos Pequenos Projetos em desenvolvimento e sobre suas ações junto a estes.  Para 

essas informações foi criado uma aba "Notícias" multinível 10, comportando arquivos 

multimídia e armazenamento permanente, linkadas à página de Apresentação. Figura 28. 
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FIGURA 28: MÓDULO DE NOTÍCIAS 

 

 


