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CARTA DA DIRETORIA EXECUTIVA
O ano de 2020, mesmo em um contexto atribulado e de incertezas mundial, mostrou-se
um período de bons resultados para a Empresa Mineira de Comunicação. Conseguimos
conquistar a aprovação, pelo Conselho de Administração, do Regimento Interno e
adaptação de seu organograma institucional, trazendo para a estruturação dorsal da
instituição as políticas para desenvolvimento do setor audiovisual no Estado de Minas
Gerais.
Por meio da publicação de sete editais específicos a partir da Lei Aldir Blanc,
conseguimos ofertar para o setor produtivo do audiovisual uma alternativa de auxílio,
visto as limitações que a pandemia do novo coronavírus impôs para execução de
inúmeras atividades para a produção de conteúdo audiovisual.
Além disso, por meio da emissora Rede Minas de Televisão, apoiamos a Secretaria
de Estado de Educação de Minas Gerais na execução do Plano de Estudos Tutorados.
Para isso, disponibilizamos durante os meses de abril a dezembro de 2020, 05 horas
diárias de segunda a sexta-feira na grade de programação para a exibição das teleaulas
e do programa “Se Liga na Educação”. Com isso, conseguimos beneficiar mais de 2
milhões de estudantes mineiros.
Também temos promovido ações de fortalecimento de nossa governança corporativa,
com o intuito de estabelecer melhores práticas alinhadas ao nosso negócio e em
conformidade com as exigências dos novos regramentos adotados pela Lei Federal
n°13.303/2016, que nos tornam aptos a alcançar patamares diferenciados no mercado.
Essas e outras iniciativas retratam uma evolução e contribuem para a perenidade da
nossa organização. Como veremos aqui, acreditamos que estamos no caminho certo.
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INTRODUÇÃO
A Carta Anual de Governança Corporativa objetiva consolidar, neste documento escrito,
numa linguagem clara e direta, as informações relevantes e tempestivas sobre as
atividades desenvolvidas, dados econômico-financeiros, análises dos administradores
sobre desempenho, políticas e práticas de governança corporativa, bem como a
descrição da composição e da remuneração da administração.

BREVE HISTÓRICO EMC:
A Empresa Mineira de Comunicação Ltda – EMC é uma empresa pública estadual,
constituída sob a forma de sociedade limitada, dotada de personalidade jurídica de
direito privado e patrimônio próprio. É regida pela Lei nº 7.219, de 25 de abril de 1978,
pela Lei nº 22.294, de 20 de setembro de 2016 e pelas disposições legais que lhe
forem aplicáveis, em especial pelas regras aplicáveis às sociedades limitadas previstas
na Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e por seu estatuto social, Decreto
Estadual nº 47.750, de 12 de novembro de 2019.
Apesar da Lei Estadual nº 22.294 que viabilizou sua consecução ser do exercício de
2016, ela começou a ser efetivamente implementada com o Registro do seu Estatuto
Social na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, somente, em 2019.
Porém cabe lembrar que a EMC será somente efetivada do ponto de vista administrativo
com a conclusão do processo de transferência da outorga de TV Educativa da TV
MINAS para EMC, processo esse de competência do Ministério de Comunicações do
Governo Federal.
Existem em tramitação junto ao Ministério de Comunicações do Governo Federal
dois processos referentes às outorgas da Fundação TV Minas, processo SEI nº
53900.039539/2016-47, referente à renovação da outorga (em andamento), e o
processo SEI nº 53900.044110/2016-71, referente a transferência de outorga.
Atualmente, a EMC é responsável pela administração das marcas: Rádio Inconfidência,
Brasileiríssima FM, Rede Minas de Televisão e gestão administrativa da Fundação TV
Minas Cultural e Educativa, que possui personalidade jurídica própria e patrimônio
próprio e do antigo Departamento de Telecomunicações, autarquia extinta e incorporada
as competências legais do estatuto da Fundação TV Minas Cultural e Educativa até
o fim do processo de transferência de outorgas de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, pela Lei Estadual nº 23.307/2019. Essas últimas instituições ainda com
execução de orçamentos próprios e independentes e com instâncias de controle e
validação administrativa realizadas de maneira individualizada.
Em 2020, porém, diversas medidas foram adotadas com intuito de dar continuidade
na unificação da Fundação TV Minas Cultural e Educativa à Empresa Mineira de
Comunicação, iniciados em 2019. Dentre os atos normativos realizados estão:
. Publicação dos nomes dos membros do Conselho de Administração da EMC;
. Publicação do Regimento Interno da Empresa Mineira de Comunicação e de seu
Organograma de estrutura formal;
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. Publicação que traz a criação de novas diretorias, em especial a de Promoção e
Desenvolvimento do Audiovisual;
. Publicação Portaria Conjunta que dispõe sobre delegação de competências, ordenação
de despesas e atribuições de funções no âmbito da Empresa Mineira de Comunicação
– EMC e Fundação TV Minas Cultural e Educativa – Rede Minas que possibilitou ainda a
unificação das diretorias de ambas as instituições na busca pela unicidade de discurso
e posicionamento institucional.
Assim, ficou evidente que no ano de 2020, muitas questões foram solucionadas
juridicamente e fisicamente, mas algumas não dependem exclusivamente da gestão,
tais como: a diferença entre o regime jurídico dos servidores e empregados públicos,
o Plano de Cargos e Salários para a EMC, cuja proposta foi finalizada e encaminhada
para a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais para análise, bem como a
cessão dos servidores da Fundação TV Minas para a nova Empresa Estatal, sem perda
salarial, uma vez que a lei prevê que os cargos de provimento em comissão e funções
retornem a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, quando da
extinção da Fundação.
Como era de se esperar, todo o processo não foi simples e trouxe alguns obstáculos
que precisam ainda ser contornados. Essas formas diferentes de se fazer teoricamente
a mesma coisa precisam ser conjugadas corretamente. Isso porque não é relevante
eliminar todos os processos de uma empresa em detrimento da outra. Mas, um passo
já foi dado: a busca para a convergência de cultura.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Conselho de
Administração
Conselho
Curador

Unidades Colegiadas

Conselho
Fiscal

Diretoria
Executiva

Estrutura Formal
Estrutura Informal Gerências

Presidente

Estrutura informal Supervisões

Diretor Geral

Auditoria Interna

Diretoria de Planejamento,
Gestão e Finanças

Gerência de
Gestão de
Pessoas

Supervisão de
Recursos
Humanos e
Desenvolvimento
de pessoas

Gerência de
Planejamento
Contabilidade
e Finanças

Supervisão de
Planejamento,
Contabilidade
e Finanças

Assessoria Jurídica

Diretoria de Tecnologia
e Políticas de
Telecomunicações

Assessoria de TI

Diretoria de Conteúdo
e Programação

Gerência de
Operações
de Rádio e TV

Gerência de
Manutenção
e Projetos
de Engenharia

Gerência de
Programação
de TV

Gerência de
Programação
de Rádio

Supervisão de
Compras

Supervisão de
Operações de
Rádio

Supervisão de
Programação
de TV

Supervisão de
programação
AM e FM

Supervisão de
Logística,
Manutenção
e Patrimônio

Supervisão de
Projetos de
Engenharia e
Expansão

Supervisão de
Operações de
TV

Gerência de
Logística
e Patrimônio

Supervisão de
Contratos,
Convênios e
Prestação
de Contas

Supervisão de
Radiodifusão e
Operações do
interior
Supervisão de
manutenção de
TI de TV e Rádio

Assessoria de
Comunicação Social

Supervisão de
Arte e
Chamadas

Diretoria de Captação,
Projetos e Parcerias

Gerência de
Produção

Gerência de
Jornalismo
e Esportes

Supervisão de
Produção de
TV e Rádio

Supervisão de
Jornalismo

Supervisão de
Acervo e
Gestão de
Mídias
Digitais

Gerência de
Fomento,
Projetos e
Parcerias
Supervisão de
Projetos de
Fomento

Gerência
Comercial e
de Marketing

Supervisão de
Vendas

Supervisão de
Esportes

Diretoria de Promoção
e Desenvolvimento
do Audiovisual

Gerência de
Produção e
Programação
Audiovisual
Multiplataforma
Supervisão de
Parcerias e
Projetos do
Audiovisual

Supervisão de
Produção e
Programação
de conteúdos
para web
e outras
mídias

INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA IMPLEMENTADOS
No ano de 2020, foi iniciado o processo de construção de um planejamento estratégico
para a nova empresa, fruto de um acordo de cooperação técnica com a Fundação João
Pinheiro, que busca estabelecer uma nova visão, missão e objetivos institucionais que
orientem um caminho para todos dentro da nova empresa.
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Para propor um alinhamento das atividades técnicas e das atividades da área finalística
da EMC, foi publicada a portaria conjunta EMC e FTVM Nº01, DE 31 DE JANEIRO DE
2020, que visa a formação de grupos de trabalho multidisciplinares. Esses grupos
funcionam como um projeto-piloto para verificação de atividades que já podem ser
unificadas, sem gerar sobrecarga de trabalho aos colaboradores e potencializar
a prestação de serviço de Comunicação Pública. Como exemplo: o intercâmbio de
fontes/entrevistados e apuração de informações jornalísticas. Tal ação foi consolidada
por meio de Publicação da Portaria Conjunta EMC E FTVM nº 03, de 02 de setembro
de 2020, que dispõe sobre delegação de competências, ordenação de despesas e
atribuições de funções no âmbito da Empresa Mineira de Comunicação – EMC e
Fundação TV Minas Cultural e Educativa – Rede Minas e dá outras providências.
Nesse sentido, a Comissão de Ética foi estruturada nessa ação, visto que a empresa
Rádio Inconfidência LTDA não existe desde 2019 sendo substituída pela Empresa
Mineira de Comunicação LTDA, atendendo as necessidades dos antigos empregados
públicos lotados na Rádio Inconfidência LTDA; bem como dos servidores da Fundação
TV Minas Cultural e Educativa.
Além disso, em 2020 foi possível a unificação da gestão de compras da EMC e
Fundação TV Minas, com otimização de gastos, economia em escala de 10% dos
contratos de prestação de serviços de natureza comum de ambas as instituições, bem
como a criação da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) da EMC e a
publicação do Programa de Demissão Voluntária como oportunidade de desligamento
de colaboradores da EMC perto da aposentadoria, já aposentados e de áreas passíveis
de terceirizações.
DOCUMENTOS
Regimento Interno

INSTÂNCIA
APROVADORA
Diretoria Executiva
e Conselho de
Administração

Regulamentação de metodologia para os cálculos Diretoria Executiva
dos Termos de Permissão Remunerada de Uso
para a Fundação TV Minas
Normatização para parcelamento de dívida não Diretoria Executiva
tributária aos inadimplentes da Fundação TV Minas
Criação da Comissão de Ética integrada EMC e Diretoria Executiva
Fundação TV Minas
Criação de equipe multidisciplinar entre EMC e Diretoria Executiva
Fundação TV Minas para desenvolvimento do
Plano de Integridade EMC.
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DADOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS E ANÁLISE DE DESEMPENHO:
A EMC presta serviços de comunicação pública e telecomunicações. Em linhas gerais,
isto pode resultar em ganhos na comercialização de espaços de mídia, locação de
equipamentos e espaços de infraestrutura de distribuição de sinal de telecomunicação.
Além disso, oferta o licenciamento de material audiovisual e arrecada receita por
meio de patrocínios e apoio cultural em programas e em sua grade de programação
radiofônica e televisiva.
Cumpre, porém, salientar, que devido o contexto ainda de fusão das instituições Fundação
TV Minas Cultural e Educativa e Rádio Inconfidência LTDA para a recente estruturação
da instituição, apenas a execução de despesas e demonstrativos contábeis da antiga
Rádio Inconfidência LTDA entram na apuração final de prestação de contas junto ao
Tribunal Contas do Estado de Minas Gerais, mas para efeitos de entrega de resultados
para o cidadão, será exposto somente a exercício de resultados da EMC em 2020.
A EMC recebe repasses mensais de subvenção estatal, tendo dependência do Tesouro
Estadual de Minas Gerais em torno de 90%. Os repasses financeiros realizados
mensalmente são usados para quitação de despesas de folha de pessoal, custeio e
aquisição de itens de capital.
Sendo assim, a Empresa Mineira de Comunicação atendeu os créditos orçamentários
conforme Lei Orçamentária anual nº 23.579, de 15 de janeiro de 2020. As execuções
orçamentárias foram reguladas pelos Decretos de execução orçamentária nº
47.865/2020 e nº 47.904/2020.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA:
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ESTRUTURAS DE CONTROLES INTERNOS E GERENCIAMENTO DE
RISCO
A EMC em cumprimento à Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Decreto
Estadual nº 47.105, de 16 de dezembro de 2016 e ao Decreto Estadual nº 47.154, de
20 de fevereiro de 2017, está desenvolvendo uma estrutura de controle interno, capaz
de atender não só às exigências da legislação, como também às melhores práticas de
mercado que envolvem a área. Sua gestão de transparência e adequação à legislação
vigente atende todos os requisitos acima mencionados e utiliza ainda a normativa
proposta pela Controladoria Geral do Estado.
A EMC com a publicação do seu Estatuto Social, por meio do Decreto Estadual
n°47.750/2019, estabelece que os cargos de administração superior e integrantes
dos conselhos administrativos, curador e fiscal não apresentem conflito de interesses
com o Estado ou com a instituição. Além disso, a partir da posse do Conselho de
Administração da empresa, o Regimento Interno foi publicado e com ele é possível
monitorar e gerenciar potenciais conflitos de interesses entre membros da Alta
Administração e suas áreas de atuações. Paralelamente foi estabelecida uma Comissão
de Ética em instância consultiva para questões sobre conflito de interesses e agir
ético. Ela tem atuado com foco na prevenção, por meio de ações de disseminação de
conhecimentos, de elaboração e de proposição de normativos internos.
Outro avanço foi a implantação de reuniões periódicas deliberativas de diretrizes da
Diretoria Executiva. Semanalmente todos os diretores apresentam o andamento da
aplicação das ações mensais com mensuração de resultados, possíveis conflitos de
interesses e deliberações sobre posicionamento institucional.
Em breve será desenvolvida a Política de Gestão de Riscos, na qual se pressupõe como
princípios fundamentais o respeito à vida em toda a sua diversidade, a atuação ética e
em conformidade com requisitos legais e regulatórios, bem como o pleno alinhamento
e a coerência com o nosso Plano Estratégico, com a gestão integrada de riscos e com
a orientação de ações de resposta a risco voltadas para a agregação ou a preservação
da continuidade dos negócios.
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REMUNERAÇÃO
Atendendo a Lei 13.303/2016, a EMC elaborou e aprovou o seu Estatuto Social. Nele
está prevista a formação da alta administração da instituição.
O Conselho de Administração será composto de cinco membros: I – Um representante
indicado pelo cotista minoritário; II – Um representante indicado pelos empregados da
EMC; III – três indicados pelo cotista majoritário.
O Conselho Fiscal será composto por três membros titulares e respectivos suplentes,
designados pelo Governador, sendo um, obrigatoriamente, servidor público com
vínculo permanente com a Administração Pública.
A remuneração dos membros dos Conselhos será estabelecida em instrumento próprio,
pelo Governo de Minas Gerais, devendo ser corrigida anualmente, mediante solicitação
formulada pelo Conselho de Administração, com autorização do Comitê de Orçamento
e Finanças – COFIN. Cumpre esclarecer que há vedações, são elas: o pagamento aos
membros do Conselho de Administração, de participação, de qualquer espécie, nos
lucros da Empresa; a participação remunerada de membros da Administração Pública,
direta ou indireta, em mais de 2 (dois) Conselhos, de Administração ou Fiscal, de
empresa pública, de sociedade de economia mista ou de suas subsidiárias.
A Diretoria Executiva é composta por um presidente e seis diretores, sendo um DiretorGeral, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelos cotistas, com mandato unificado de
dois anos, permitidas, no máximo, três reconduções consecutivas.
Os Conselhos de Administração, Fiscal, Curador e a Diretoria Executiva exercem a
gestão colegiada da Empresa. A remuneração da Diretoria Executiva é definida pelo
Governo de Minas Gerais e deverá ser descrita no novo Plano de Cargos Salários e
Carreiras da EMC.
Atualmente a tabela de remuneração aprovada pelo Comitê de Orçamento e Finanças
do Estado de Minas Gerais, no fim do exercício de 2019, e hoje praticada teve como
cálculo o valor de remuneração proporcional aplicado aos cargos em empresas
públicas de mesma natureza jurídica.
Na remuneração foi realizada reajuste em percentual de valores a partir dos índices
acumulados pelo INPC de fev/2012 a dez/2019, tendo como base os salários dos
cargos de mesma natureza na estrutura organizacional da antiga Rádio Inconfidência
LTDA. Assim, temos:

14

EMC - EMPRESA
MINEIRA DE
COMUNICAÇÃO

Nomenclatura

Estrutura Tipo

Quantitativo

Remuneração
Mensal
Individual Bruta

Gasto Total
Anual com
Encargos

Conselheiro de
Administração

Formal

Eletivo

5

R$ 1.300,00
(por reunião)

46.995,00

Conselheiro Fiscal
Titular

Formal

Eletivo

3

R$ 1.100,00
(por reunião)

Conselheiro Fiscal
Suplente

Formal

Eletivo

3

R$ 0,00

Conselheiro Curador Formal

Eletivo

5

R$ 0,00

Presidente

Formal

Eletivo

1

R$ 13.949,70

247.312,84

Diretor Geral

Formal

Eletivo

1

R$ 12.399,73

219.833,57

Diretor de
Planejamento,
Gestão e Finanças

Formal

Eletivo

1

R$ 11.000,00

195.017,90

Diretor de Conteúdo
e Programação

Formal

Eletivo

1

R$ 11.000,00

195.017,90

Diretor de
Tecnologia e
Políticas de
Telecomunicações

Formal

Eletivo

1

R$ 11.000,00

195.017,90

Diretor de Captação,
Projetos e Parcerias Formal

Eletivo

1

R$ 11.000,00

Diretor de Promoção
e Desenvolvimento
do Audiovisual
Formal

Eletivo

1

R$ 11.000,00

15.906,00

195.017,90
195.017,90
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CONCLUSÃO
Diante todo o cenário exposto, reiteramos que a Empresa Mineira de Comunicação é o
resultado da busca de uma comunicação pública de qualidade pelo Governo de Minas
Gerais.
Sendo assim, ressaltamos nosso compromisso contínuo na efetiva consolidação dos
anseios da sociedade, não medindo esforços, em conjunto com as demais instâncias
governamentais para desenvolver os meios necessários ao cumprimento da lei que
incorpora as atividades desenvolvidas pela Fundação TV Minas à EMC.
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