


TERMO DE COMPROMISSO
DE GESTÃO | TCG: 
Oportunidades e  Desafios



FERNANDA DE SIQUEIRA NEVES
SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

• Graduada em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro; em Direito
pela UFMG; pós-graduada no MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV
e mestre em Administração pela PUC /FDC.

• Atua há quase vinte anos na administração pública. Servidora da carreira de
EPPGG da SEPLAG/MG desde 2002.

• Atuou como Subsecretária de Gestão de Pessoas do Estado, no período de
2011 a 2014.

• Desde janeiro de 2017 está cedida para a Prefeitura de Belo Horizonte e atua
como Subsecretária de Gestão de Pessoas responsável pela gestão de pessoas
no âmbito de todo o Poder Executivo Municipal visando ao desenvolvimento
humano e organizacional por intermédio da coordenação, regulamentação,
implementação e avaliação da política de recursos humanos.

• É professora de disciplinas na área de gestão pública na Fundação Dom Cabral.



SUGESP | Competência, Cenário 2017 e Avanços

Desafios do Gestor

Gestão do Controle interno

Termo de Compromisso de Gestão - TCG

ROTEIRO



A Subsecretaria de Gestão de Pessoas tem como competência atuar na gestão de pessoas visando ao desenvolvimento humano e

organizacional do Poder Executivo, por intermédio da coordenação, regulamentação e avaliação da política de recursos humanos no

âmbito do Poder Executivo, com atribuições de:

I – planejar e coordenar a Política de Avaliação de Desempenho, Carreiras e Remuneração, Desenvolvimento e Valorização dos

servidores;

II – coordenar a Política de Planejamento da Força de Trabalho, incluindo servidores efetivos, empregados públicos, contratados e

estagiários;

III – gerenciar o sistema informatizado de recursos humanos;

IV – planejar e coordenar os programas e as atividades de incorporação, de manutenção e de desenvolvimento de recursos humanos;

V – definir diretrizes e coordenar a execução das atividades de registro e de pagamento de pessoal, incluindo a concessão de direitos e

benefícios;

VI – planejar e coordenar o Programa de Desenvolvimento do Estágio do Município;

VII – planejar e coordenar a gestão de perícia médica, saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho;

VIII – coordenar a política de negociação com as entidades representativas dos servidores, buscando subsidiar as decisões do governo;

IX – projetar e monitorar, estatisticamente, as despesas e encargos de pessoal.

SUGESP | COMPETÊNCIA



Unidades de RH descentralizadas

Múltiplas fontes de dados

Processos ultrapassados

Ausência de padronização

Excesso de papelório

Excesso de burocracia

SUGESP | CENÁRIO EM 2017

Aproximadamente 48.000
servidores, empregados e 

contratados ativos
[ADM Direta e Indireta]
14 secretarias, 2 órgãos 

autônomos, 10 entidades.



SUGESP | AVANÇOS

Atividades de RH centralizadas

Informações mais consistentes

Modernização dos processos

Integração de sistemas

Serviços virtuais

Redução da burocracia



Ter coragem para agir

Alterar processos realizados há muito tempo no mesmo formato

Reavaliar interpretações jurídicas

Atuar de forma preventiva e orientadora

Corrigir falhas sistêmicas

DESAFIOS DO GESTOR



“O tomador de decisão eficaz compara o esforço 
e o risco da ação com o risco da inação”

Peter Druker



GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Controle sanção→ Controle consensual

Punição→ Acordo

Parceria com a gestão

Premissa de boa-fé do gestor

Com um controle interno bem estruturado é possível evitar-se erros que ocorrem até por

desconhecimento do gestor, bem como desvios, fraudes e desperdícios. E, mesmo que não

seja totalmente possível prevenir a ocorrência destes, eles podem ser detectados, e a devida

correção encaminhada.



ATUAÇÃO DO CONTROLE PAR E PASSO COM A GESTÃO NA BUSCA DA MELHORIA 

DA GESTÃO E  NA MELHORIA DOS PROCESSOS. 

GESTÃO DO CONTROLE INTERNO



GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Neste contexto, observa-se que o Controle Interno tem um papel fundamental para auxiliar

a Gestão Pública nesse processo, contribuindo para que proceda continuamente de forma

legal, econômica, eficiente, eficaz, efetiva e transparente. O controle interno pode ser usado

tanto de forma preventiva, detectiva ou corretiva, sendo que o ideal é que o gestor público

dê ênfase à prevenção.
Madrigal, Alexis . A importância do controle interno na Administração Pública. www.jus.com.br. 2016

http://www.jus.com.br/


Art. 2º
[...]
XV - Termo de Compromisso de Gestão - TCG: instrumento de controle consensual, decorrente das
auditorias de conformidade e operacionais, ou de situações identificadas pela Controladoria-Geral
do Município que recomendem a sua adoção, celebrado entre o gestor do órgão, entidade,
programa ou projeto auditado e o órgão responsável pelo controle interno;

Termo de Compromisso de Gestão
Decreto Municipal nº 15.276/2013



➢ Decorrentes de :

➢ Falhas sistêmicas

➢ Mudança de interpretação jurídica

➢ Falhas de tecnologia

➢ Trilhas de auditoria

TCG
Decreto Municipal nº 15.276/2013



➢ Fixa condições de eventual correção, prazos e limites

➢ Baliza a atuação dos gestores

➢ Equaliza questões provenientes de mudanças de entendimentos, de tecnologia, trilhas de

autoria e cruzamentos de dados

➢ Permite que a Administração aja num tempo razoável

➢ Protege o ente e o gestor de eventuais questionamentos do Controle externo, porque

demonstra que houve atuação e providências do gestor.

TCG
Decreto Municipal nº 15.276/2013



029/2008 | Demonstrações contábeis do exercício de 2007 do Fundo Previdenciário Municipal

031/2012 | Procedimentos adotados pela Comissão Especial na seleção de Assistente de Apoio Administrativo

013/2013 | Aplicação dos recursos em ações e em serviços públicos de saúde

002/2016 | Módulo de atualização monetária dos valores remuneratórios

018/2016 | Contratos de Aquisição e manutenção do Sistema ArteRH

004/2018 | referente ao pagamento de plantões extras de Contratos Administrativos de Urgência da SMSA.

EXEMPLOS DE TCGs CELEBRADOS



“O sucesso da auditoria não é atestar
a derrota da gestão”

Sérgio Filgueiras de Paula
Auditor na Controladoria-Geral da União (CGU)


