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Trabalhos vencedores 

 

1) CATEGORIA INICIATIVAS IMPLEMENTADAS DE SUCESSO 

A) MODALIDADE INOVAÇÃO EM PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 

1ºLUGAR – Resolução de litígios contratuais envolvendo a Administração Pública e um ente 

privado por meio de arbitragem extrajudicial 

Resumo: A partir de fevereiro de 2015 os problemas da relação contratual de concessão da 

rodovia começaram a ser resolvidos por meio de arbitragem, que culminou em janeiro de 2017 

com a sentença que condenou a Concessionária da rodovia ao pagamento de cerca de R$ 22 

milhões ao Governo do Estado. Menos de 2 anos após a primeira audiência a situação foi 

resolvida. Foi a primeira sentença arbitral em Minas e a segunda sentença arbitral no país 

envolvendo a administração pública. 

 

2º LUGAR - Painel de gerenciamento de dados de execução contratual, orçamentária e 

financeira dos órgãos do poder executivo por meio de ferramenta de Business Intelligence 

(BI): Relatório Operacional Web 

Resumo: A iniciativa consiste em dotar a área central de monitoramento orçamentário da 

SEPLAG de ferramentas capazes de promover ganho de qualidade, confiabilidade e agilidade 

ao acompanhamento da execução orçamentária dos órgãos e entidades do Estado. Com esse 

objetivo, integraram-se de modo prático os dados de três ambientes de informações utilizados 

no Estado (Siafi, Siad e Reestimativa de Despesa). 

 

3º LUGAR - Inventário APP: Modernização da gestão patrimonial mobiliária do Estado de 

Minas Gerais 

Resumo: O trabalho apresenta o desenvolvimento de um aplicativo móvel: Inventário APP, 

cujo objetivo é modernizar o processo de inventário patrimonial de bens móveis agregando 

maior agilidade, segurança, economicidade e eficiência a este. 

MENÇÃO HONROSA - Portal de Informações da Dívida - Racionalização de Processos, 

Eficiência e Transparência da Gestão da Dívida Pública Fundada Estadual 

Resumo: Criação do Portal de Informações da Dívida, que visa contribuir para o 

aperfeiçoamento da governança da dívida pública fundada estadual, promovendo a 

transparência ativa das informações relacionadas ao endividamento e a racionalização de 

práticas administrativas e aperfeiçoamento de controles internos no âmbito do Tesouro 

Estadual. 



 

 

 

B) MODALIDADE INOVAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS 

1ºLUGAR – A experiência de Minas Gerais na assistência técnica para elaboração e 

adequação dos planos municipais de educação em conformidade com o novo Plano Nacional 

de Educação - Lei nº13.005/2014 

Resumo: Constituição de uma rede de assistência técnica entre o Ministério da Educação, a 

Secretaria de Estado de Educação e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

para oferecimento de auxílio técnico para que os municípios de Minas Gerais pudessem, em 

um ano, elaborar/adequar seus Planos Municipais de Educação. 

2º LUGAR - Dupla Poda da Videira 

Resumo: A técnica da dupla poda, desenvolvida em Três Corações/MG, permite alterar o ciclo 

da videira, fazendo com que a maturação da uva ocorra nos meses de inverno e não no verão. 

Com isto toda a maturação ocorre nos meses de seca do ano e a colheita em julho permite 

grande melhoria da matéria prima, aumentando teores de açúcares, polifenóis e sanidade das 

uvas, e possibilitando a elaboração de vinho de excelente qualidade. 

3º LUGAR - Biblioteca Asas da Liberdade 

Resumo: O Projeto tem como objetivo incentivar a leitura e facilitar o acesso aos livros pelas 

pessoas privadas de liberdade. São enviadas às Unidades Prisionais, uma caixa plástica 

contendo aproximadamente 100 livros (obras literárias). Os livros foram obtidos através de 

campanha realizada na Cidade Administrativa bem como pelos parceiros SETRA/BH, Conselho 

de Criminologia (Casa Civil), Câmara Mineira do Livro e Instituto Aletria. 

MENÇÃO HONROSA – Atendimento educacional ao escolar hospitalizado: Projeto Classe 

Hospitalar 

Resumo: A iniciativa apresenta a organização do atendimento pedagógico educacional a 

criança e adolescentes internados no HIJPII da rede FHEMIG – A Classe Hospitalar. Trata-se de 

uma modalidade de atendimento educacional que visa garantir o direito de acesso à cultura 

escolar e a continuidade do acompanhamento curricular durante a hospitalização. 

 

2) CATEGORIA IDEIAS INOVADORAS IMPLEMENTÁVEIS 

A) MODALIDADE INOVAÇÃO EM PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 

1ºLUGAR – OTIMIZAÇÃO DE COMPRAS PÚBLICAS: Criação de um Banco de Preços com 

Integração dos Dados da Nota Fiscal Eletrônica de Minas Gerais. 



Resumo: A ideia propõe a criação de um Banco de Preços integrando informações da base de 

dados da Nota fiscal eletrônica, através da plataforma Big Data, o que permitirá ao Estado ter 

maior precisão na definição de preços de referência. 

2º LUGAR - Atendente virtual: uma nova forma de relacionamento entre o cidadão e o 

governo 

Resumo: Busca-se a utilização de chatbot, no site oficial do Governo e na sua página do 

Facebook, para agilizar atendimentos de demandas dos cidadãos, com interações 

simplificadas, diminuindo o fluxo de ligações do call center e seus custos de atendimento. 

3º LUGAR - Valor Mínimo de Dano ao Erário para Instauração de Tomada de Contas Especial 

no Âmbito do Estado de Minas Gerais 

Resumo: A ideia propõe estipulação de um valor mínimo para a instauração de um processo 

de Tomada de Contas Especial, por meio de Instrução Normativa. A partir dela, o ordenador de 

despesas poderá estabelecer a adoção de medidas administrativas para reaver o valor do dano 

sem a necessidade de instaurar uma TCE. 

MENÇÃO HONROSA - Novo Procedimento Padrão de Controle e Arrecadação do Imposto 

sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos – ITCD 

Resumo: Propõe-se a implementação de novo método de controle e arrecadação do Imposto 

sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens (ITCD), que consiste na 

automatização do sistema, no fornecimento de instrumentos para que o contribuinte calcule e 

pague imposto devido sem a necessidade de participação de servidores fazendários.   

 

B) MODALIDADE INOVAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS 

1ºLUGAR – AproCIMA: Monitoramento via satélite de comunidades isoladas, malha 

rodoviária e produção agrícola do Estado de Minas Gerais 

Resumo: A ideia propõe a implementação de monitoramento via satélite para mapear 

comunidades isoladas, malha rodoviária e produção agrícola, para aperfeiçoamento da ação 

governamental, sobretudo, no atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade. 

2º LUGAR - APLICATIVO OLHOS D'ÁGUA 

Resumo: A ideia busca o aperfeiçoamento do aplicativo Olhos D’água para monitoramento de 

rios e áreas verdes através da colaboração dos cidadãos, que podem fotografar a situação de 

veredas e olhos d’água e enviar para o aplicativo para que essa informação seja utilizada para 

a gestão, fiscalização, monitoramento e pesquisa desses lugares.   

3º LUGAR - Disque Sistema Prisional - 195 “O Serviço de Informações do Sistema Prisional de 

Minas Gerais”. 

Resumo: A ideia propõe a criação de um serviço de atendimento telefônico, tridígito 195, para 

prestação de informações sobre o Sistema Prisional de Minas Gerais aos cidadãos, visando 



estabelecer um canal direto entre o Estado e os familiares de presos, advogados, oficiais de 

justiça, dentre outros. 

MENÇÃO HONROSA – Oficina: Produção de material didático para lousa digital 

Resumo: A ideia propõe a realização de oficinas para que os professores da rede pública 

estadual criem material didático para ser utilizado na lousa digital condizente com a realidade 

da sala de aula, disseminando o uso de novas tecnologias, promovendo atividades interativas 

com os alunos e diminuindo o uso de giz. 


