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usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei 
nº 869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 
182, de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setem-
bro de 2019, NAtALiA DAYANE PErEirA DE PAuLA triN-
DADE, MASP 1484616-6, para o cargo de provimento em comissão 
DAD-3 SA1101465, de recrutamento amplo, da Secretaria de Estado 
de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 
de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, 
tAtHiANE vALENtim SANtANA rANGEL, para o cargo de 
provimento em comissão DAD-2 SA1100715, de recrutamento amplo, 
da Secretaria de Estado de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 
de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, 
rAFAELA tAmirES ALvES DE SouZA, MASP 1458637-4, para 
o cargo de provimento em comissão DAD-4 SA1102708, de recruta-
mento amplo, da Secretaria de Estado de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 
de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, 
rAQuEL GuiEiro cruZ, MASP 753 .029-8, para o cargo de pro-
vimento em comissão DAD-3 SA1100800, de recrutamento limitado, 
da Secretaria de Estado de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 
869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 
2019, vANESSA APArEciDA DE ASSiS, MASP 1206041-4, para 
o cargo de provimento em comissão DAD-4 SA1101795, de recruta-
mento amplo, da Secretaria de Estado de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 
869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro 
de 2019, LAriSSA criStiNA DE AGuiAr GomES coStA, 
MASP 752935-7, para o cargo de provimento em comissão DAD-8 
SA1100431, de recrutamento amplo,  para dirigir a Diretoria de Com-
pras da Secretaria de Estado de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 
869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 
2019, LAriSSA SouZA FErrEirA, para o cargo de provimento 
em comissão DAD-3 SA1100851, de recrutamento amplo, da Secreta-
ria de Estado de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 
869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 
2019, PHiLLiP GomES cAmArA, para o cargo de provimento em 
comissão DAD-2 SA1100641, de recrutamento amplo, da Secretaria 
de Estado de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 
869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 
2019, EDNEiA PErEirA DE Amorim, MASP 1253889-8, para 
o cargo de provimento em comissão DAD-3 SA1100804, de recruta-
mento amplo, da Secretaria de Estado de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de 
janeiro de 2011, e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 e nº 
47 .722, de 27 de setembro de 2019,  atribui a rAQuEL GuiEiro 
cruZ, MASP 753 .029-8,   da Subsecretaria de Políticas e Ações de 
Saúde, a gratificação temporária estratégica GTED-2 SA1100494 da 
Secretaria de Estado de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de 
janeiro de 2011, e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 e nº 
47 .722, de 27 de setembro de 2019,  atribui a GuStAvo DiAS DA 
coStA mArtiNS, MASP 668662-0, diretor da Superintendência de 
Contratualização e Programação, a gratificação temporária estratégica 
GTED-4 SA1100331 da Secretaria de Estado de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de 
janeiro de 2011, e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 e 
nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019,  atribui a GrAZiELLE DiAS 
DA SiLvA, MASP 1168902-3, diretora da Superintendência de Assis-
tência Farmacêutica, a gratificação temporária estratégica GTED-4 
SA1100333 da Secretaria de Estado de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de 
janeiro de 2011, e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 e 
nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019,  atribui a BruNA máximo 
Amorim, MASP 1472063-5, da Superintendência de Planejamento e 
Finanças, a gratificação temporária estratégica GTED-1 SA1100312 da 
Secretaria de Estado de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de 
janeiro de 2011, e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 e 
nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019,  atribui a LAriSSA criS-
tiNA DE AGuiAr GomES coStA, MASP 752935-7, diretora da 
Diretoria de Compras, a gratificação temporária estratégica GTED-2 
SA1100493 da Secretaria de Estado de Saúde .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, revoga o ato que atribuiu, nos termos da Lei 
Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e dos Decreto nº 47 .722, de 
27 de setembro de 2019, e nº 44 .485, de 14 de março de 2007, a roSA 
mAriA DA SiLvA rEiS, MASP 263978-9, a gratificação temporária 
estratégica GTED-3 ED1100229 da Secretaria de Estado de Educação, 
a contar de 18/07/2020. 

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, exonera, a pedido, nos termos do art . 106, 
alínea “a”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, roSA mAriA DA 
SiLvA rEiS, MASP 263978-9, do cargo de provimento em comissão 
DAD-7 ED1100245 da Secretaria de Estado de Educação, a contar de 
18/7/2020.

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, dispensa SiBELE curvELo DE ASSiS, 
MASP 991367-4, da função gratificada FGD-4 ED1101101 da Secreta-
ria de Estado de Educação, a contar de 06/07/2020. 

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 1º 
de janeiro de 2019, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 
de janeiro de 2011 e do Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, 
PAuLA FLorES DE BrAGANÇA, MASP 322470-4, para a função 
gratificada FGD-4 ED1101101 da Secretaria de Estado de Educação.

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 
21 de janeiro de 2011 e do Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 
2019, rENAtA motA tEixEirA, MASP 1175065-0, para a função 
gratificada FGD-4 ED1100065 da Secretaria de Estado de Educação.

AtoS ASSiNADoS PELo SENHor SEcrEtário DE EStADo 
DE GovErNo, No uSo DE SuAS AtriBuiÇÕES, Em DAtA 
DE oNtEm:

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo

Pelo instituto de Previdência dos Servidores do Estado de minas 
Gerais

coloca, nos termos dos art . 13, i, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 
de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada no instituto 
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais à disposição 
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, em prorrogação, 
de 1/1/2020 a 31/12/2020, com ônus para o cessionário, para regulari-
zar situação funcional:  
ELiANE MAriA SiLvA CArNEiro, MASP 1072119-9, AuSS, 
NÍvEL vi, GrAu C .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

coloca, nos termos dos art . 13, i, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 de 
dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Secretaria 
de Estado de Educação à disposição da Instituto Estadual de Florestas, 
até 31/12/2020, com ônus para o cessionário: 
CAroLiNE HENriQuES DE QuEiroZ PiNHEiro, MASP 
1108524-8, PEB - ADM 1 E PEB - ADM 3, SrE PAToS DE MiNAS .
  

17 1376820 - 1

Secretaria de Estado 
de Governo

Secretário: igor Mascarenhas Eto

Expediente
RESOLUÇÃO CONJUNTA SEGOV/PRODEMGE/ 

Nº 02, 15 DE JuLHo DE 2020
Dispõe sobre a alteração da composição de membro da comissão cons-
tituída pela Resolução Conjunta SEGOV/PRODEMGE nº 001/2020, 
de 28 de maio de 2020 e a prorrogação de prazo para a conclusão dos 
trabalhos .
o SECrETário DE ESTADo DE GovErNo e o DirETor-PrE-
SiDENTE DA CoMPANHiA DE TECNoLoGiA DA iNForMA-
ÇÃo Do ESTADo DE MiNAS GErAiS, no uso das atribuições que 
lhes confere o inciso vi do § 1º do art . 93 da Constituição do Estado, 
considerando o disposto no art . 66 da Lei Estadual nº 23 .304, de 30 
de maio de 2019; na alínea “a” do inciso ii do art . 2º do Decreto Esta-
dual nº 47 .065, de 20 de outubro de 2016; no Decreto nº 45 .242, de 11 
de dezembro de 2009; e as tratativas constantes no Processo SEi nº 
5140.01.0000463/2019-97,
rESoLvEM:
Art . 1º - Alterar o membro da comissão constituída pela resolução 
Conjunta SEGOV/PRODEMGE nº 001/2020, de 28/05/2020.
Art . 2º - A comissão de que trata o art . 1º será composta pelos seguin-
tes membros:
i – Pela Secretaria de Estado de Governo - SEGov:
a - Eudo Gilberto Fernandes Ferreira – Masp: 1 .090 .650-1;
b - José ricardo de Magalhães Lima – Matrícula: 0060428-4;
c - Heider Gutemberg da Silva Braga - Matrícula 87 .710-0 .
ii – Pela Companhia de Tecnologia da informação de Minas Gerais 
- ProDEMGE:
a - Phillipe Fialho Santana – Matricula: 0611194;
b - Sheila Santos Silva – Matricula: 0617702;
c - Marcus vinicius Pereira Fortes- Matrícula: 021460 .
§ 1º : A presidência da comissão será exercida pelo servidor Eudo Gil-
berto Fernandes Ferreira – Masp: 1 .090 .650-1 .
§ 2º : Na ausência ou nos impedimentos legais do Presidente, um dos 
membros titulares poderá assumir a presidência da Comissão .
Art . 3º - Fica prorrogado por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da Comissão inventariante designada pela resolução Con-
junta SEGOV/PRODEMGE nº 001/2020.
Art . 4º - Ficam convalidados os atos praticados no período entre a data 
do encerramento da vigência da Resolução Conjunta SEGOV/PRODE-
MGE nº 001/2020, de 28 de maio de 2020 e a data da publicação desta 
resolução Conjunta .
Art . 5º - Esta resolução Conjunta entra em vigor na data de sua 
publicação .

Belo Horizonte, 14 de julho de 2020 .
igor Mascarenhas Eto

Secretário de Estado de Governo 

roberto Tostes reis
Diretor-Presidente da ProDEMGE
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controladoria-
Geral do Estado
Controlador-Geral: rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Expediente
ExTrATo DE PorTAriA CONJUNTA CGE/AGE N° 02/2020 

Procedimento de Negociação de Acordo de Leniência - Sigiloso
Fundamento : art. 16 da Lei n° 12.846, de 2013, arts. 41 a 49 do Decreto 
n° 46.782, de 2015 e Resolução Conjunta AGE/CGE nº 4, de 2019.
objeto : conduzir a negociação de possível acordo de leniência com 
pessoa jurídica interessada, após manifestação de interesse voluntária e 
espontânea .  Comissão : B . A . F . L . (Presidente), Masp 1 .336 .936-8; A . 
S . o ., Masp 1 .336 .669-5; u . B . r . A . S ., Masp 1 .261 .620-7; C . r . S . A ., 
Masp 370 .296-6; P .T . J . C ., Masp 369 .796-8 .

Belo Horizonte, 15de julho de 2020 .
rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Controlador-Geral do Estado

Sérgio Pessoa de Paula Castro
Advogado-Geral do Estado

17 1376770 - 1

rESoLuÇÃo CGE Nº 24, 17 DE JuLHo DE 2020 .
Aprova Instrução Normativa, para fins de orientações técnicas ao 
desempenho das ações de Auditoria interna Governamental desenvol-
vidas no âmbito do Poder Executivo Estadual .
o CoNTroLADor-GErAL Do ESTADo, no uso de atribuição que 
lhe confere os incisos viii, ix e x do artigo 49, e tendo em vista o dis-
posto no artigo 61, todos da Lei nº . 23 .304, de 2019,
rESoLvE:
Art . 1º - Aprovar, nos termos do Anexo Único desta resolução, a ins-
trução NormativaCGE/AUGENº 4/2020que prevê as orientações técni-
cas para as ações de Auditoria interna Governamental (AiG), no âmbito 
do Poder Executivo Estadual .
Art. 2º -As disposições contidas na Instrução Normativa aplicam-se à 
Auditoria-Geral e às Controladorias Setoriais e Seccionais, unidades de 
execução da Controladoria-Geral do Estado (CGE) .
Parágrafo Único - A instrução Normativa aprovada nesta resolução 
aplica-se, no que couber, às unidades de auditoria interna das empre-
sas públicas e sociedades de economia mista no tocante à execução de 
atividade de AiG .

Art. 3º -Compete à Auditoria-Geral, como Unidade Central de AIG, 
promover a normatização, sistematização e padronização das ativida-
des de AiG, bem como monitorar e avaliar qualitativa e quantitativa-
mente os processos de trabalho relativos às atividades de AIG, com o 
apoio da Assessoria de Harmonização das Controladorias Setoriais e 
Seccionais, visando sua institucionalização e eficácia.
Art 4º -Deverão ser utilizados como apoio para a interpretação das 
regras dispostas na instrução Normativa aprovada nesta resolução, 
sem prejuízo das instruções de Serviços complementares expedidas 
pela Auditoria-Geral:
i - a instrução Normativa nº 3, de 9 de junho de 2017, da Controladoria-
Geral da união;
ii - o Manual de orientações Técnicas da Atividade de Auditoria 
interna Governamental do Poder Executivo Federal (2018), da Contro-
ladoria-Geral da união;
iii - o Manual de orientação Prática: relatório de Auditoria (2019) da 
Controladoria-Geral da união;
iv - o Manual de orientação Prática: Plano de Auditoria interna base-
ado em riscos (2020) da Controladoria-Geral da união;
V - a Estrutura Internacional de Práticas Profissionais do Instituto dos 
Auditores internos (iiA) .
Art . 5º -A Controladoria-Geral do Estado, com objetivo de instituciona-
lizar e fortalecer os processos e atividades de gestão que caracterizam 
um órgão de AIG eficaz, adota, como diretriz estratégica do Estado, o 
Modelo de Capacidade de Auditoria interna - iA-CM (internal Audit 
Capability Model), para o setor público, desenvolvido pelo iiA, cujo 
nível de maturidade 2 deverá ser alcançado pela CGE até dezembro de 
2020 e o nível de maturidade 3 até 2022 .
Art . 6º -Ficam revogadas as resoluções nº 14, de 22 de outubro de 2010, 
nº 18, de 04 de outubro de 2011, e nº 36, de 29 de outubro de 2018 .
Art . 7º -os casos omissos serão orientados pela Auditoria-Geral .
Art . 8º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua 
publicação .

Belo Horizonte, 17de julho de 2020 .
rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Controlador-Geral do Estado

ANExo ÚNiCo
INSTRUÇÃO NORMATIVA CGE/AUGENº 4/2020

Estabelece as orientações técnicas da atividade de Auditoria interna 
Governamental do Poder Executivo Estadual .
o CoNTroLADor-GErAL Do ESTADo, no uso de atribuição que 
lhe confere os incisos viii, ix e x do artigo 49, e tendo em vista o dis-
posto no artigo 61, todos da Lei nº . 23 .304, de 2019,
rESoLvE:
Art . 1º - Estabelecer, nos termos do Anexo Único desta instrução 
Normativa, as orientações técnicas da atividade de Auditoria interna 
Governamental (AiG) do Poder Executivo Estadual, por meio da qual 
são definidos princípios, conceitos, diretrizes e procedimentos para nor-
tear a prática daAIG, de modo a garantir uma atuação eficiente e eficaz 
por parte das unidades de Auditoria interna Governamental .
Art . 2º - As instruções complementares e os casos omissões serão orien-
tados pela Auditoria-Geral por meio de instrução de Serviços .
Art . 3º - Ficam revogadas as instruções normativas nº 3, de 27 de junho 
de 2009, e nº 1, de 19 de maio de 2011 .
Art . 4º - Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação .

Belo Horizonte, 17de julho de 2020 .
rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Controlador-Geral do Estado

ANEXO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA AUGE Nº 4/2020
oriENTAÇÕES TÉCNiCAS DA ATiviDADE DE 

AuDiToriA iNTErNA GovErNAMENTAL 
Do PoDEr ExECuTivo ESTADuAL

CAPÍTuLo i -CoNCEiToS, ProPÓSiTo E ABrANGÊNCiA DA 
AuDiToriA iNTErNA GovErNAMENTAL
Seção i -Conceitos
Art. 1º - Para fins desta Instrução Normativa, considera-se:
I - Abordagem sistemática e disciplinada: Relaciona-se à noção de que 
o trabalho de auditoria deve ser metodologicamente estruturado, base-
ado em normas e padrões técnicos e profissionais e estar suficiente-
mente evidenciado .
ii - Accountability : Trata-se do conjunto de procedimentos adotados 
pelas organizações públicas e pelos indivíduos que as integram, que 
evidenciam sua responsabilidade por decisões tomadas e ações imple-
mentadas, incluindo a salvaguarda de recursos públicos, a imparciali-
dade e o desempenho das organizações .
iii - Ações de Auditoria interna Governamental: As ações de execução 
das atividades de avaliação, consultoria, apuração e avaliações para o 
cumprimento de determinações mandatórias .
IV - Adição de valor: Relaciona-se à questão de que a Auditoria Interna 
Governamental deve considerar, no planejamento dos trabalhos, as 
estratégias, os objetivos, as metas da organização, os riscos a que os 
processos da unidade Examinada estão sujeitos, além das expectativas 
dos destinatários dos trabalhos de auditoria, quais sejam: a alta admi-
nistração, os gestores dos órgãos e das entidades públicas estaduais e 
a sociedade .
v - Apetite a risco: Quantidade de risco em nível amplo que uma orga-
nização está disposta a aceitar na busca de seus objetivos .
vi - Atividade de Apuração: A atividade de Auditoria interna Governa-
mental desenvolvida por meio de fiscalização, que consiste na execução 
de procedimentos cuja finalidade é averiguar atos e fatos inquinados de 
ilegalidade ou de irregularidade praticados por agentes públicos ou pri-
vados, na utilização de recursos públicos estaduais .
vii - Atividade ou serviço de avaliação: A atividade de Auditoria 
Interna Governamental que pode ser definida como a obtenção e a aná-
lise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões 
independentes sobre um objeto de auditoria; exame objetivo de evidên-
cias com o propósito de fornecer para o órgão ou entidade uma avalia-
ção independente sobre os processos de governança, gerenciamento de 
riscos e controle .
viii - Atividade ou serviço de consultoria: A atividade de Auditoria 
interna Governamental que consiste em assessoramento, aconselha-
mento e serviços relacionados, prestados em decorrência de ações de 
controle por solicitação específica do órgão ou entidade da Adminis-
tração Pública Estadual, cuja natureza e escopo são acordados previa-
mente e que se destinam a adicionar valor e a aperfeiçoar os processos 
de governança, de gerenciamento de riscos e a implementação de con-
troles internos na organização, sem que o servidor de controle interno 
assuma qualquer responsabilidade que seja da administração do órgão 
ou entidade auditada .
ix - Auditoria interna Governamental (AiG): uma atividade indepen-
dente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicio-
nar valor e melhorar as operações de uma organização, que deve buscar 
auxiliar as organizações públicas a realizarem seus objetivos a partir da 
aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e 
melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de 
riscos e de controles internos .
X - Conflito de Interesses: Qualquer relacionamento que não seja, ou 
aparenta não ser, no melhor interesse da Administração Pública . um 
conflito de interesses prejudicaria a habilidade de um indivíduo desem-
penhar objetivamente suas obrigações e responsabilidades .
XI - Conformidade: Aderência às políticas, planos, procedimentos, leis, 
regulamentações, contratos ou outros requerimentos .
xii - Consulente: Secretários ou Subsecretários de Estado, responsá-
veis por demandar os serviços de consultoria .
XIII - Controle adequado/eficaz: Está presente se a administração o 
tenha planejado e organizado (desenhado) de maneira que forneça uma 
razoável segurança de que os riscos da organização tenham sido geren-
ciados eficazmente e de que as metas e objetivos da organização serão 
atingidos eficiente e economicamente. O controle adequado ou eficaz 
pode ser compreendido como o controle planejado e organizado (dese-
nhado) de maneira que forneça uma razoável segurança de que os riscos 
da organização tenham sido gerenciados eficazmente e de que as metas 
e objetivos da organização serão atingidos eficiente e economicamente 
e que esteja funcionando como desenhado .
xiv - Controle: Qualquer ação tomada pela administração, conselho 
ou outras partes interessadas para gerenciar riscos e aumentar a proba-
bilidade de que os objetivos e metas estabelecidos serão alcançados . A 
administração planeja, organiza e dirige a execução de ações suficientes 
para prover razoável certeza de que os objetivos e metas serão alcan-
çados . incluem a forma de organização, as políticas, sistemas, proce-
dimentos, instruções, normas, comissões, planos de contas, previsões, 
orçamentos, cronogramas, reportes, registros, listas de verificações, 
métodos, dispositivos e auditoria interna .
xv - Controles internos da gestão: Conjunto de regras, procedimentos, 
diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências 
e trâmites de documentos e informações, entre outros, operacionali-
zados de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores dos 
órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, destinados a enfrentar 

os riscos e fornecer segurança razoável de que, na consecução da mis-
são da entidade, os seguintes objetivos gerais serão alcançados: exe-
cução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações; 
cumprimento das obrigações de accountability ; cumprimento das leis e 
regulamentos aplicáveis; e salvaguarda dos recursos para evitar perdas, 
mau uso e danos . o conceito de controles internos da gestão também 
pode ser compreendido como o processo conduzido pela direção e pelo 
corpo de servidores dos órgãos e entidades do Poder Executivo Esta-
dual, desenvolvido para proporcionar segurança razoável com respeito 
à realização dos objetivos relacionados à execução ordenada, ética, 
econômica, eficiente e eficaz das operações; ao cumprimento das obri-
gações de accountability ; e ao cumprimento das leis e regulamentos 
aplicáveis; e salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e 
danos .
xvi - Facilitador: agente público indicado pelo órgão ou entidade do 
Poder Executivo Estadual responsável por facilitar as interlocuções no 
âmbito do serviço de consultoria .
XVII - Fiscalização: Terminologia utilizada para classificar uma ação 
de controle orientada à avaliação de conformidade normativa, técnica e 
operacional da atuação governamental, à apuração de falhas e irregula-
ridades e ao cumprimento de determinação normativa mandatória .
xviii - Fraude: Quaisquer atos ilegais caracterizados por desonesti-
dade, dissimulação ou quebra de confiança. Estes atos não implicam no 
uso de ameaça de violência ou de força física . As fraudes são perpetra-
das por partes e organizações a fim de se obter dinheiro, propriedade ou 
serviços; para evitar pagamentos ou perda de serviços; ou para garantir 
vantagem pessoal ou em negócios .
XIX - Gerenciamento de Riscos: Trata-se do processo para identificar, 
analisar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situa-
ções, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da 
organização e incrementar o processo de tomada de decisão com base 
em informações gerenciais preventivas .
xx - Governança: Conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e 
controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, 
com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços 
de interesse da sociedade .
XXI -Prejuízo à Independência: Liberdade de condições que ameaçam 
a capacidade da atividade de Auditoria interna Governamental para 
cumprir suas responsabilidades de forma imparcial . Trata-se da capa-
cidade da uAiG de desenvolver trabalhos de maneira imparcial, livre 
de interferências na determinação do escopo, na execução dos procedi-
mentos, no julgamento profissional e na comunicação dos resultados.
xxii - objetividade: Atitude mental imparcial que permite aos audi-
tores internos executarem os trabalhos de auditoria de maneira a terem 
confiança no resultado de seu trabalho e que não seja feito nenhum 
comprometimento da qualidade . Trata-se de atuação de forma impar-
cial e isenta para evitar situações de conflito de interesses ou quaisquer 
outras que afetem sua objetividade, de fato ou na aparência, ou que 
comprometam seu julgamento profissional.
xxiii - objeto de auditoria: A informação, a condição ou a atividade 
que é mensurada ou avaliada com base nos critérios . um objeto de 
auditoria apropriado é identificável e capaz de ser avaliado de forma 
consistente ou mensurado de acordo com critérios, tanto que pode ser 
submetido a procedimentos de auditoria para obtenção de evidência de 
auditoria suficiente e apropriada para dar suporte à opinião ou conclu-
são de auditoria .
XXIV - Opinião do trabalho de auditoria: Classificação, conclusão e/ou 
outra descrição dos resultados de um trabalho de auditoria interna, rela-
cionados aos aspectos contidos nos objetivos e no escopo do trabalho .
xxv - Processo de controle: Políticas, procedimentos (manuais e auto-
matizados) e atividades que fazem parte da estrutura de controle, dese-
nhados e operados para assegurar que os riscos sejam contidos dentro 
do nível que uma organização esteja disposta a aceitar . o processo de 
controle inclui:
a) estabelecer padrões para que a operação seja controlada;
b) medir o desempenho em relação aos padrões;
c) examinar e analisar os desvios;
d) tomar uma ação corretiva;
e) reavaliar os padrões baseados na experiência .
xxvi - risco: Trata-se da possibilidade de ocorrência de um evento 
que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos, sendo medido 
em termos de impacto e de probabilidade .
xxvii - Servidores do Controle interno (SCi): os auditores internos do 
Poder Executivo Estadual de que trata a Lei nº 15 .304 de 11 de agosto 
de 2004, os demais agentes públicos em exercício na AuGE e nas Con-
troladorias Setoriais, Seccionais e nas Estatais, que atuam na atividade 
de Auditoria interna Governamental .
xxviii - Sistema de Controle interno: Diferente dos controles internos 
da gestão, o Sistema de Controle interno refere-se ao conjunto de uni-
dades técnicas articuladas a partir de um Órgão Central de coordenação 
geral das atividades de Auditoria interna Governamental, orientadas 
para o desempenho das atribuições de controle interno indicados na 
Constituição e normatizados em cada nível de governo .
xxix - Trabalho de auditoria: múltiplas tarefas ou atividades desenha-
das para cumprir um grupo específico de objetivos relacionados ao pro-
cesso de Auditoria interna Governamental .
xxx - unidades de Auditoria interna Governamental (uAiG): As 
unidades administrativas da CGE que compõem a Auditoria-Geral; as 
unidades das Controladorias Setoriais e Seccionais (CSET/CSEC) no 
âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Esta-
dual e as unidades de Controle interno das Empresas Públicas e Socie-
dade de Economia Mista que exercem atividade de Auditoria interna 
Governamental .
xxxi - unidade Examinada: Órgão ou entidade pública ou privada 
sobre a qual recaem os exames objeto de auditoria; órgão ou entidade 
do Poder Executivo Estadual para o qual uma determinada uAiG tem a 
responsabilidade de contribuir para o aperfeiçoamento dos processos de 
governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos .
Seção ii -Propósito
Art . 2º - A atividade de AiG, por meio de suas ações, tem como propó-
sito aumentar e proteger o valor organizacional das instituições públi-
cas estaduais, por meio de avaliação, consultoria, execução de trabalho 
de apuração e de determinações mandatórias .
Art . 3º - A melhoria da gestão pública estadual perpassa pelo aprimora-
mento dos controles internos da gestão exercidos por meio de ativida-
des, planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados, estabeleci-
dos com vistas a garantir o atingimento dos objetivos institucionais de 
forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da 
gestão e a geração de informações preventivas e oportunas para subsi-
diar o processo decisório, com ênfase na gestão de riscos .
Seção iii -Abrangência
Art . 4º - A atividade de AiG é exercida pelos órgãos e entidades que 
compõem o Sistema de Controle interno do Poder Executivo dispos-
tos no art . 61 da Lei 23 .304, de 30 de maio de 2019, incisos i, v, vi e 
vii, quais sejam: a CGE, como Órgão Central do sistema, diretamente 
subordinada ao Governador do Estado; as CSET/CSEC, unidades de 
execução da CGE às quais se subordinam tecnicamente, e as Unida-
des de Controle interno de Empresas Públicas e Sociedades de Eco-
nomia Mista .
Art . 5º - os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual 
devem atuar de forma regular e alinhada ao interesse público por meio 
de controle permanente sobre seus próprios atos, considerando o prin-
cípio da autotutela .
Art . 6º - É responsabilidade da alta administração das organizações 
públicas, sem prejuízo das responsabilidades dos gestores dos proces-
sos organizacionais e das políticas públicas nos seus respectivos âmbi-
tos de atuação, o estabelecimento, a manutenção, o monitoramento e o 
aperfeiçoamento dos controles internos da gestão .
Art . 7º - A estrutura de controles internos da gestão dos órgãos e enti-
dades do Poder Executivo Estadual deve contemplar as três linhas de 
defesa da gestão ou camadas, a qual deve comunicar, de maneira clara, 
as responsabilidades de todos os envolvidos, promovendo uma atuação 
coordenada e eficiente, sem sobreposições ou lacunas.
Subseção i - Estrutura dos controles internos da gestão
Art . 8º - Na implementação dos controles internos da gestão, a alta 
administração, bem como os servidores da organização, deverão 
observar os componentes da estrutura de controles internos, a seguir 
descritos:
i - ambiente de controle: É a base de todos os controles internos da ges-
tão, sendo formado pelo conjunto de regras e estrutura que determinam 
a qualidade dos controles internos da gestão . o ambiente de controle 
deve influenciar a forma pela qual se estabelecem as estratégias e os 
objetivos e na maneira como os procedimentos de controle interno são 
estruturados . Consideram-se como elementos do ambiente de controle 
os dispostos a seguir:
a) integridade pessoal e profissional e valores éticos assumidos pela 
direção e pelo quadro de servidores, incluindo inequívoca atitude de 
apoio à manutenção de adequados controles internos da gestão, durante 
todo o tempo e por toda a organização;
b) comprometimento para reunir, desenvolver e manter servidores 
competentes;
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