
 

 

 
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 fevereiro de 2017. 

À 

Comissão PROPS 

 

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

nosso Relatório de Atividades Realizadas no período de setembro a novembro/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, uma bolsista de 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 SET A NOV 2016 TOTAL ACUMULADO
% 

R EA LIZ .A C U

M U L

Professores R$ 576.000,00 R$ 45.000,00 R$ 229.500,00 40%

Estagiário - bolsista R$ 156.384,00 R$ 675,73 R$ 23.867,87 15%

Seguro e Vale-transporte (Terceiros e Estagiários) R$ 21.262,80 R$ 638,79 R$ 4.250,11 20%

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

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

CUSTEIO DE VIAGENS E ATIVIDADES DE CAMPO Total R$ 67.580,00 R$ 950,00 R$ 7.354,00 11%

Material de Consumo / OUTROS Total R$ 5.000,00 R$ 72,45 R$ 187,42 4%

TOTAL GASTOS DO PROJETO (36 MESES) Total R$ 885.646,80 R$ 47.336,97 R$ 316.728,32 36%

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

TOTAL GASTOS DO PROJETO (36 MESES) R$ 1.067.044,34 R$ 47.336,97 R$ 389.325,86 36%

Total
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Relatório de Atividades Realizadas no período de setembro a 
novembro/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 16 Mês 17 Mês 18

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 nos Editais 001/15 e 001/2016, 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: a utilização dos indicadores bem como do mapa de acompanhamento 

dos mesmos ficou prejudicada visto a descontinuidade da bolsista. Assim que 

realizada a substituição a análise dos projetos e impactos na comunidade, por meio 

de levantamento com questionários, foi retomada (a partir de dez/2016). 
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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.  

 

 

 

1- SOBRE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

 

O desenvolvimento desse portal foi proposto para ser realizado 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 de Minas Gerais (MPMG). 

 

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. 

Atividades Mês 16 Mês 17 Mês 18

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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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/customização do sistema – programação e/ou customização 

das funcionalidades elicitadas. 

g) Teste de performance/usabilidade  

Atividade: Avaliação entre o produto codificado/customizado e os requisitos 

elicitados. 

 

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) 

1.1.1 3- CRONOGRAMA DE ENTREGA DAS ETAPAS PARA O DESENVOLVIMENTO 
E MANUTENÇÃO DO PORTAL 

 

Os itens a, b e c foram realizados, conforme proposto no cronograma. Os itens d e 

e ocorrem de modo sistemático de acordo com o decorrer dos projetos.  

No período de setembro a novembro de 2016, foram lançadas as seguintes notícias: 

 


