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 Portaria CGM nº 001, de 11 de janeiro de 2021. 

 

 

Designa responsável pela gestão do acesso ao Sistema de Gestão de Identidade - SGI do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG e dá outras providências.  

 

O Auditor Geral do Município, no uso de atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 

247, de 29 de dezembro de 2017, Lei Complementar nº 255, de 11 de junho de 2018, Decreto 

n° 437, de 20 de março de 2018, Decreto nº 425, de 24 de novembro de 2014, e considerando 

a Instrução Normativa nº 04/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – 

TCEMG, 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º Designar o servidor ANDRÉ VIRGÍLIO DA COSTA HILÁRIO, Matrícula nº 

0135.6058-1, CPF nº 028.254.046-67, para administrar o acesso de usuários da Administração 

Direta e Indireta do Município de Contagem aos sistemas geridos pelo Sistema de Gestão de 

Identidade – SGI do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG, nos termos 

parágrafo único do art. 2° do Decreto nº 425/2014.  

Art. 2º A gestão do administrador somente permite cadastrar ou bloquear acesso aos 

servidores usuários indicados pela autoridade máxima das entidades municipais por meio de 

dados cadastrais enviados à Auditoria-Geral do Município, em atendimento aos arts. 4º e 5º 

do Decreto nº 425/2014.  

Art. 3º A responsabilidade pela inserção dos dados, atualização e adimplência das 

informações nos sistemas geridos pelo SGI é do usuário cadastrado pela respectiva entidade.  

Art. 4º O cadastro e alterações cadastrais das entidades jurisdicionadas no SGI, assim como 

de seus representantes legais, é responsabilidade da autoridade máxima da entidade por meio 

de certificação digital.  

Art. 5º O representante legal, o administrador e o usuário estarão sujeitos às sanções previstas 

na Lei Complementar Estadual nº 102, de 17/01/2008, na medida de suas responsabilidades, 

conforme disposto no art. 12 da Instrução Normativa nº 04/2013, se: I – deixar de realizar o 

cadastro do órgão ou entidade, bem como o seu cadastro pessoal, no SGI; II – deixar de 

atualizar as informações cadastradas no prazo determinado na Instrução Normativa nº 

04/2013; ou III – forem verificadas falhas nas informações ou documentos encaminhados 

durante o processo de cadastramento ou de atualização. 

Art. 6º Fica revogada a Portaria CGM nº 003, de 25 de abril de 2016.  

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Palácio do Registro, em Contagem, 11 de janeiro de 2021.  

 

 

 

 

ZANIO DE SOUSA GONTIJO 

Auditor Geral do Município

 


