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ANEXO
(a que se refere o parágrafo 3º do art. 7º)
ROL EXEMPLIFICATIVO DE URGÊNCIAS
1ª e 2ª Instâncias e Tribunais Superiores
I - SAÚDE
a) quaisquer demandas que envolvam risco de morte ou consequência
gravíssima, devidamente documentadas;
II - CONSUMIDOR
a) questões afetas a planos de saúde quando há urgência médica devidamente documentada;
b) desconto em conta de parcela de empréstimo sobre o benefício
emergencial;
III – IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA
a) medida protetiva quando há risco de morte ou à integridade física;
b) curatela quando há necessidade de reparação de alguma irregularidade para que seja possível receber benefício assistencial ou de aposentadoria; ou quando a própria situação de incapacidade ocorreu durante
a pandemia;
IV – INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL
a) Busca e Apreensão de competência da infância, exigindo-se que haja
indicação do local da apreensão. Se não houver identificação do local,
fazer encaminhamento para Delegacia de Pessoas Desaparecidas;
b) Ações de Saúde que versem sobre transferência hospitalar, cirurgia,
tratamento ou medicamento em que haja iminente risco de morte, perda
ou diminuição de órgão ou função;
c) Medidas Protetivas requeridas por familiares de bebê retido na
maternidade, visando evitar que haja acolhimento institucional;
d) Medidas judiciais relativas à desinstitucionalização de crianças e
adolescentes (defesa, guarda, revisão de Medida de Acolhimento, HC,
etc)
e) Medidas relativas à moradia e alimentação de crianças e
adolescentes;
f) Curatela Especial Administrativa para trabalho ou estudo;

g) Acionamento do PPCAAM junto ao setor psicossocial da DPMG em
BH (telefone: (31) 97586-7700. E-mail: ppcaam@defensoria.mg.def.
br)- Vide CARTILHA DA DPMG COMO PORTA DE ENTRADA
DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE (PPCAAM), conforme DECRETO
FEDERAL 9.579 de 22/11/2018, artigos 109 a 125, disponível na
intranet)
V - VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
a) emergências em que existe risco de morte e risco de grave lesão à
mulher
b) orientação quanto ao deferimento e cumprimento de medida
protetiva
VI – CÍVEL
a) desbloqueio de bem que conste do rol dos impenhoráveis do art.
833 do CPC;
b) levantamento de alvará;
c) ações possessórias em caso de recente esbulho ou turbação;
d) Risco de prescrição;
e) Ação demolitória/nunciação de obra nova (até 01 ano da conclusão
da obra e se a obra ainda está em andamento);
f) Demandas que envolvem concurso público em andamento e desde
que esgotados os recursos administrativos;
h) Autorização judicial para registro de óbito e liberação de corpo para
sepultamento;
VII – FAMÍLIA
a) situações que envolvam doença grave;
b) guarda, tutela ou curatela para solução de questões urgentes ou
inadiáveis;
c) busca e apreensão de menor;
d) pedido para a concessão de alimentos a menor;
e) cumprimento de decisão ou sentença concessiva de alimentos a
menor;
f) risco de prescrição;

VIII – CRIMINAL
a) pedidos de restituição de liberdade, relaxamento e revogação de prisão, Habeas Corpus, em especial:
- das mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como
idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no
grupo de risco;
- das pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde
lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com
medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição
internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
- das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa)
dias;
b) pedidos de suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo
das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do
processo;
c) levantamento de impedimento ao cumprimento de alvarás de
soltura;
d) incidentes urgentes, como restituição de bens apreendidos, ilegitimidade de parte e incidente de insanidade mental ou dependência
toxicológica.
IX – EXECUÇÃO PENAL
a) pedidos de progressão de regime, indulto, comutação, livramento
condicional, etc;
b) pedido de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos
termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal, em especial às:
- mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se
enquadrem no grupo de risco;
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- pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à
capacidade ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) pedido de prorrogação do prazo de retorno de do benefício de saída
temporária, com retorno para período posterior ao término das medidas
de restrição sanitária;
d) pedido de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto;
e) pedido de colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19;
f) pedido de suspensão temporária do dever de apresentação regular em
juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão
domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena
(sursis) e livramento condicional; e
g) levantamento de impedimento ao cumprimento de alvarás de
soltura.
X – INFANCIA E JUVENTUDE INFRACIONAL
a) demandas relacionadas a crianças e adolescentes apreendidos em flagrante acusado de prática de ato infracional;
b) pedido de liberdade de adolescente;
c) demandas relacionadas a adolescentes que respondam a procedimento de Apuração da Prática de ato infracional e esteja internado
provisoriamente;
d) demanda relacionada a socioeducando que esteja em cumprimento de
medida socioeducativa em meio fechado (internação e semiliberdade);
e) orientação a familiar
XI – URGENCIAS COLETIVAS
a) Medidas coletivas, judiciais ou administrativas, que visem a proteção de direitos dos grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção
especial do Estado.
12 1456397 - 1

Controladoria-Geral do Estado
Controlador-Geral: Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Expediente
RESOLUÇÃO CGE Nº 07, 12 DE MARÇO DE 2021.
Aprova a Instrução Normativa CGE/AUGE nº 01/2021, para fins de orientações técnicas a serem observadas pelas Controladorias Setoriaise Seccionaispara a elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão (RAG), em atendimento ao art. 10 da IN TCEMG nº 14, de 14 de dezembro de 2011, e Decisão
Normativa TCEMG nº 01, de 3 de fevereiro de 2021.
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 disposto no artigo 61, todos da Lei nº. 23.304, de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar, nos termos do Anexo Único desta Resolução, a Instrução Normativa CGE/AUGE Nº 01/2021, que prevê as orientações técnicas da atividade de Auditoria Interna Governamental (AIG) do Poder Executivo Estadual, para atendimento do disposto no art. 10 da Instrução Normativa do
TCEMG nº14, de 14 de dezembro de 2011, e na Decisão Normativa TCEMG nº 01, de 3 de fevereiro de 2021, e compor o rol de documentos que acompanham as contas anuais prestadas pelos administradores e demais responsáveis por unidades jurisdicionadas ao Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais.
Art. 2º - As disposições contidas na Instrução Normativa aplicam-se às Controladorias Setoriais e Seccionais, unidades de execução da Controladoria-Geral do Estado (CGE), sob a coordenação técnica da Superintendência Central de Fiscalização de Contas da Auditoria-Geral.
Parágrafo Único - A Instrução Normativa aprovada nesta Resolução aplica-se, no que couber, às unidades de auditoria interna das empresas públicas e sociedades de economia mista.
Art. 3º - Fica revogado o roteiro para elaboração do relatório de auditoria de gestão da administração direta, autarquias, fundações e fundos estaduais do exercício de 2019 e anteriores.
Art. 4º - Esta resolução entra em vigor a partir da data da sua publicação.
Belo Horizonte, 12 de março de 2021.
Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda
Controlador-Geral do Estado
INSTRUÇÃO NORMATIVA CGE/AUGE Nº 01/2021
Estabelece as orientações técnicas para as ações de Auditoria Interna Governamental (AIG), no âmbito do Poder Executivo Estadual, no que se refereà prestaçãode contas anuais dos ordenadores de despesas ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
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 disposto 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, para atendimento do disposto no art. 10 da Instrução Normativa do TCEMG nº 14, de 14 de dezembro de 2011, e
na Decisão Normativa TCEMG nº 01, de 3 de fevereiro de 2021, e compor o rol de documentos que acompanham as contas anuais dos administradores e demais responsáveis por unidades jurisdicionadas ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Art. 2º - As instruções complementares e os casos omissos serão orientados pela Auditoria-Geral por meio de Instrução de Serviços.
Art. 3º - Fica revogado o roteiro para elaboração do relatório de auditoria de gestão da administração direta, autarquias, fundações e fundos estaduais do exercício de 2019 e anteriores.
Art. 4º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 12 de março de 2021.
Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda
Controlador-Geral do Estado
ANEXO ÚNICO
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS ESTADUAIS
1-INTRODUÇÃO
As prestações de contas dos administradores e gestores dos órgãos e entidades da administração direta e indireta e dos gestores dos fundos estaduais deverão ser entregues ao Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCEMG) após o encerramento de cada exercício, para efeito de exame e julgamento, conforme preceituam o inciso II, art. 71, da Constituição Federal (c/c inciso II, art. 76 da Constituição Estadual), o art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e os art. 3º, inciso XXIX, e 46 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008
(Lei Orgânica do TCEMG).
Nesse sentido, o TCEMG estabeleceu, por intermédio da Instrução Normativa nº 14, de 14/12/2011, e da Decisão Normativa nº 01, de 3/2/2021, normas sobre a composição e a apresentação da prestação de contas de exercício financeiro de 2020 dos administradores e gestores dos órgãos e entidades da
administração direta e indireta e dos gestores dos fundos estaduais, entre as quais se encontra a responsabilidade do órgão de controle interno relativa à emissão de relatório e parecer conclusivo sobre as contas anuais, entre outras incumbências.
Este roteiro apresenta instruções de procedimentos a serem observados pelo Controlador Setorial ou Seccional na elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão (RAG) relativamente ao art. 10 da IN TCEMG 14, de 14/12/2011, em observância à DN TCEMG 01, de 3/2/2021.
O auditor tem o dever de comunicar, tempestivamente, ao Tribunal de Contas do Estado, irregularidade ou ilegalidade de que tenha conhecimento a partir da execução de trabalhos de auditoria, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do § 1º do artigo 10 recém mencionado e conforme previsto
no art. 204 da Instrução Normativa CGE nº 04/2020, de 17 de julho de 2020.
A legislação atinente a este roteiro de auditoria encontra-se no Apêndice 1; as dimensões da fiscalização orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e contábil no Apêndice 2; e os procedimentos e técnicas aplicados na execução das ações de controle e evidências no Apêndice 3.
2- DA EXIGÊNCIA DO RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
O relatório subscrito pelos órgãos de controle interno, ora denominado de Relatório de Auditoria de Gestão, é exigido pelo art. 10 da Instrução Normativa do TCEMG nº 14, de 14 de dezembro de 2011, e na Decisão Normativa TCEMG nº 01, de 3 de fevereiro de 2021. Trata-se de documento elaborado
pelas Controladorias Setoriais e Seccionais com o objetivo de compor o rol de documentos que acompanham as contas anuais dos administradores e demais responsáveis por unidades jurisdicionadas ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG).
O RAG deve conter as seguintes informações previstas no inciso IV dos Anexos III a V da DN nº 01/2021:
a) oresultado da avaliação do cumprimento do caput do art. 5º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
b) oresultado da avaliação dos resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, com destaque para as ações de enfrentamento à COVID19, sob a responsabilidade do órgão, nos termos da Lei nº 23.632, de 02/04/2020;
c) oresultado da avaliação sobre as providências adotadas pelo gestor diante de danos causados ao erário, especificando, quando for o caso, as sindicâncias, inquéritos, processos administrativos ou tomadas de contas especiais, instaurados no período e os respectivos resultados, indicando números, causas, datas de instauração e de comunicação ao Tribunal e estágio atual dos processos;
d) a declaração de que foi verificada e comprovada a legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, inclusive nos procedimentos de encerramento de gestão, considerando o resultado das ações de fiscalização ou das auditorias realizadas no decorrer do exercício de 2020, com destaque para as ações de enfrentamento à COVID19, sob a responsabilidade do órgão, nos termos da Lei nº 23.632, de 02/04/2020, indicando as falhas, irregularidades ou ilegalidades apuradas e as medidas saneadoras recomendadas;
e) com relação ao Fundo Estadual de Saúde (FES): a avaliação dos resultados da gestão do fundo, com destaque para as ações de enfrentamento à COVID19, sob a responsabilidade do fundo, nos termos da Lei n. 23.632, de 02/04/2020; avaliação do cumprimento da política geral da aplicação dos recursos, das diretrizes e prioridades aprovadas pelo grupo coordenador, bem como do cronograma físico e financeiro organizado pelo gestor do fundo; e
f) oparecer conclusivo sobre as contas anuais.
3-DA DECISÃO NORMATIVA TCEMG Nº 01/2021
Em 2021, o Tribunal de Contas do Estado alterou a exigência da entrega do Relatório de Auditoria de Gestão. Para as contas de 2020 somente entregarão o RAG as unidades que terão suas prestações de contas autuadas para julgamento. As demais unidades deverão entregar junto à prestação de contas
do dirigente máximo relatório contendo informações que serão especificadas a seguir:
3.1- EM RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RESPONSÁVEIS CUJAS CONTAS SERÃO JULGADAS PELO TCEMG
De acordo com o art. 8º da DN TCEMG 01/2021, serão julgadas as contas dos seguintes órgãos/entidades do Poder Executivo estadual:
. Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – Sejusp;
. Secretaria Estadual de Saúde – SES;
. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese;
. Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais – CBMMG;
. Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG;
. Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM;
. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg;
. Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais – Hemominas;
. Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig;
. Fundação Ezequiel Dias – Funed;
. Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes; e
. Fundo Estadual de Saúde – FES.
As prestações de contas anuais deverão ser apresentadas em até 150 dias do encerramento do exercício financeiro de 2020, ouseja 31/5/2021, exclusivamente por intermédio do e-TCE, disponível para acesso no Portal do Tribunal de Contas.
Compõe a prestação de contas anual o relatório do órgão de controle interno a que se refere este roteiro de auditoria.
3.2- EM RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RESPONSÁVEIS CUJAS CONTASNÃOSERÃO JULGADAS PELOTCEMG
As contas cujos responsáveis não tiveram o processo de contas anuais constituído, para fins de julgamento, serão acompanhadas de relatório dos respectivos órgãos de controle interno, contendo as seguintes informações:
. Os resultados das auditorias realizadas durante o exercício, os quais devem indicar as ilegalidades ou irregularidades apuradas e as medidas saneadoras recomendadas;
. O resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores.
Dessa forma, as Controladorias Setoriais e Seccionais deverão preparar as informações pertinentes conforme item 8 deste Roteiro de Auditoria, para atendimento ao item V dos Anexos III a V da DN TCEMG nº 01/2021.
Caso alguma das prestações de contas não submetidas a julgamento dentre àquelas selecionadas em Decisão Normativa tenha que ser autuada por determinação superior e/ou por ciência de fatos ou informações que justifiquem a abertura do processo, o auditor deverá cumprir as orientações contidas
neste roteiro e emitir parecer conclusivo, que deverá ocorrer oportunamente e o documento juntado aos autos por ocasião da remessa ao TCEMG.
3.3- DA PUBLICIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTREGUE AO TCEMG
Os órgãos/entidades deverão disponibilizar, em área de amplo acesso do seu sítio na internet, os documentos da prestação de contas entregue ao TCEMG e informações de interesse coletivo ou geral relacionados às contas do exercício de 2020, incluindo as demonstrações contábeis e respectivas notas
explicativas, em atendimento ao art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Prazo: Até 30 (trinta) dias após a remessa da prestação de contas anual ao TCEMG, ou seja 30/6/2021, por no mínimo 5 anos.
O RAG será divulgado conforme previsto no Capítulo VIII – Divulgação do Relatório de Auditoria, da IN CGE AUGE nº 04/2020.
4- DO REGISTRO E DA DOCUMENTAÇÃO DE AUDITORIA
O coordenador e a equipe de auditoria devem estabelecer canais de comunicação diretos com os responsáveis pelo órgão/entidade e os respectivos setores envolvidos nos pontos de controle sob avaliação, e comunicá-los sobre a dinâmica, o objetivo e o alcance do trabalho; o período planejado para sua
realização; a importância de serem disponibilizados tempestivamente informações e documentos e de outros assuntos necessários ao andamento do trabalho.
Eventuais dificuldades encontradas pela equipe e que se constituam em limitações de acesso a informações necessárias à realização do trabalho, devem ser comunicadas de imediato e formalmente, à alta administração com solicitação da adoção das providências necessárias à continuidade dos trabalhos,
e, em última instância ao titular da Auditoria-Geral.
Em geral, a comunicação da equipe de auditoria com os setores do órgão/entidade ocorrem por escrito (Solicitação de Auditoria, IN CGE AUGE 04/2020, art. 233, inciso IX), tanto para solicitar, quanto para enviar informações. Não obstante, para maior compreensão entre as partes, é importante que
sejam realizadas reuniões com os responsáveis pela informação, de modo a facilitar o entendimento quanto ao trabalho e aos seus respectivos resultados.
Os achados identificados no decorrer do trabalho de auditoria deverão ser objeto de Nota de Auditoria, conforme previsto no art. 233, inciso V da IN CGE AUGE 04/2020, e de proposta de Plano de Ação, nos termos do artigo 244 da referida Instrução Normativa.

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320210313004231014.

