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1. PLANEJAMENTO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 
 
Conforme estabelecido pela Lei Complementar nº 255, de 11 de junho de 
2018, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Controle Interno, o Plano 
Anual de Auditoria Interna – PAINT, é o instrumento que contempla todas as 
atividades a serem realizadas pela Auditoria-Geral do Município e dos órgãos 
e unidades setoriais, definindo as demandas a serem priorizadas e as ações a 
serem executadas, bem como seus prazos e metas para cada exercício. 
 
Através das orientações da Controladoria-Geral, a Auditoria Interna dá 
enfoque na aplicação do conceito de riscos, visando direcionar suas atividades 
e a mitigação dos riscos relacionados à consecução das atividades 
administrativas no Município de Contagem. 
 
Ressalta-se que o desenvolvimento de um plano estratégico de auditoria 
usando a avaliação de risco como componente integrante, é um processo 
dinâmico. Os fatores de risco detectados e o processo de valoração desses 
fatores devem ser melhorados continuamente. Dessa forma, para os anos de 
2020 e 2021, através dos indicadores de risco que serão posteriormente 
elencados, bem como através dos procedimentos de avaliação na elaboração 
da Matriz de Risco, permite-se a identificação das características comuns a 
todas unidades e aferição das potenciais fragilidades destas, possibilitando a 
identificação das mais vulneráveis aos casos de erros, fraudes e 
irregularidades. 
 
 

2. DA AVALIAÇÃO DE RISCO 
 

A avaliação de risco é um processo adotado para definição das auditorias 
prioritárias, obtidas através da análise conjugada e comparativa dos fatores de 
risco relacionados às operações dos órgãos e entidades1. Essa técnica 
possibilita a elaboração do planejamento dos trabalhos, focando os esforços 
em áreas prioritárias e relevantes, e o incremento na geração de resultados 
que agreguem efetivo valor ao alcance dos objetivos da Prefeitura. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary_Portuguese.pdf 
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O enfoque de risco, em nossa metodologia, considera duas perspectivas: 
 

a) Geral – Identificação dos órgãos e entidades estrategicamente 
prioritárias, nas quais devem ser concentrados os esforços da 
auditoria; 

b) Setorial – Identificação das áreas prioritárias no contexto de cada 
órgão e entidade, para as quais serão programados os exames de 
auditoria; 

 

2 
2.1. Avaliação do risco em auditoria  

 
A avaliação do risco em auditoria tem como finalidades: identificar, medir e 
priorizar os riscos a fim de se eleger as áreas auditáveis mais significativas. 
 
Assim, a avaliação do risco permite ao auditor delinear um planejamento 
capaz de testar os controles mais importantes, ou focar nas áreas estratégicas, 
otimizando os recursos humanos e materiais disponíveis, vide esquema 
resumo abaixo. 
 
 

 
 
  

                                                           
2http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2493388.PDF 
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2.2. Referências teóricas  
 

Para embasar o desenvolvimento da metodologia a ser aplicada no Município 
de Contagem, tomamos por base as seguintes referências teóricas: 

a) Metodologia de gerenciamento de risco proposta pelo COSO3, que 
estabelece um programa de controles internos, estruturado de acordo 
com os processos operacionais padrão de uma entidade, composto 
pelas seguintes etapas:  
 

 planejar o programa;  
 avaliar o ambiente de controle;  
 definir o escopo;  
 elaborar um arquivo de controles permanente;  
 realizar testes;  
 monitorar; 

 

A citada metodologia propõe ainda um questionário em forma de tabela para 
avaliações do risco das atividades desempenhadas pela entidade, conforme 
sua natureza (operacional, de informação ou de conformidade), por critérios 
de materialidade, relevância, desempenho e criticidade, considerando 
também seu impacto (baixo/médio/alto) nos resultados da organização 
(modelo conhecido também como matriz de risco). 
 
A análise conjugada e comparativa dos fatores de risco relacionados às 
operações dos órgãos e entidades do município, possibilita a concentração de 
esforços em áreas prioritárias e relevantes, além de gerar resultados que 
agreguem efetivo valor ao alcance dos objetivos. 
 
Para a seleção e definição dos Fatores de Risco, torna-se necessário o 
levantamento preliminar das informações disponíveis nos sistemas 
corporativos da Prefeitura, no Portal da Transparência, no histórico de ações 
da Auditoria Geral e nas metas e estratégias de governo.  
 

                                                           
3A metodologia COSO como ferramenta de gerenciamento dos controles internos - Rômulo Paiva Farias, Márcia 
Martins Mendes De Luca, Marcus Vinicius Veras Machado http://www.coso.org/ 
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3. METODOLOGIA APLICADA 
 
 
No trabalho em análise, temos as seguintes etapas para elaboração da matriz 
de risco: 

 

 
Dessa forma, a matriz de risco é elaborada a partir das informações coletadas, 
tomando-se por base os critérios de materialidade, relevância, desempenho e 
criticidade, levando-se em conta os fatores de risco levantados e aplicação 
dos pesos, cujo somatório total apresenta o panorama de risco de cada 
Secretaria/Entidade. 
 
Após a coleta de dados, são atribuídas notas a cada um dos indicadores de 
risco, permitindo que os resultados de cada órgão e entidade sejam analisados 
de forma confrontada, resultando em uma criticidade comparativa. 
 
Como resultado é estabelecido uma classificação final entre os órgãos e 
entidades do município, cuja ordem respeita a divisão em quatro grupos de 
risco, sendo eles: 1 - baixo; 2 - moderado; 3 - alto; 4 - muito alto. 
 
 

 
  

Baixo
<=2,6

Moderado
2,7 a 3,5

Alto
3,6 a 4,4

Muito alto
>=4,5

1

• Mapear as 
Secretarias e 

Entidades

2

• Estabelecer os 
principais 
fatores de 

risco e 
respectivos 

pesos

3

• Alinhar 
demandas de 

dirigente e 
avaliação 

estratégica do 
Prefeito 

4

• Aplicar os 
fatores de 
riscos para 

avaliação dos 
resultados



 

Av. João César de Oliveira, 6620 Novo Eldorado – Contagem/MG 
CEP 32.310- 000 - Telefone: (31) 3398-2177 – 
E-mail: controladoria.geral@contagem.mg.gov.br 

 
 

Em suma, o processo pode ser melhor visualizado a partir do seguinte 
esquema: 
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3.1. Definição dos pesos 
Foi estabelecido como critério, a adoção de dois pesos, sendo: 

I. peso 1 – Impacto indireto na população 
II. peso 2 – Impacto direto na população 

 

3.2. Indicadores de Risco no Município de Contagem 
I – Comprometimento dos gestores 

Compreende uma análise da implementação das recomendações de auditoria 
constantes dos Relatórios emitidos em 2019. A avaliação da efetividade das 
recomendações será adstrita aos relatórios de auditoria, sendo este um dos 
produtos de auditoria estabelecidos. 
 

Segue abaixo o resultado obtido com a aplicação do indicador, o respectivo 
nível de risco e o peso atribuído: 
 

Indicador I 

 

 

Critério: Inversamente proporcional (Quanto maior o percentual de 
efetividade, menor o risco) 
 

*Base: Relatórios de Avaliação de Efetividade – RAE do período de janeiro a agosto de 2019. 
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II – Denúncias Recebidas pela Ouvidoria 

Compreende uma análise do número total de denúncias recebidas pela 
Ouvidoria no ano de 2019, segmentada por Secretaria/Entidade. 
 

Indicador II

 

 

Critério: Diretamente proporcional (Quanto maior o número de denúncias, 
maior o risco) 
 

*Base: Denúncias recebidas pela Ouvidoria do período de janeiro a agosto de 2019. 
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III – Despesa a ser executada 

Compreende o volume de recursos previstos em orçamento para cada 
Secretaria/Entidade, com valores expressos em milhões. 
 

Indicador III 

 

 

Critério: Diretamente proporcional (Quanto maior a execução de despesa, 
maior o risco) 
 

*Base: Lei Orçamentária Anual – LOA referente ao exercício de 2020. 
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IV – Valor de Saída dos Termos de Colaboração ou Fomento 

Compreende o volume de recursos alocados em termos de parceria celebrados 
em 2019, entre a Administração Pública e Entidades sem fins lucrativos, com 
valores expressos em milhões.  
 

Indicador IV 

 

 

Critério: Diretamente proporcional (Quanto maior o valor dos convênios, 
maior o risco) 
 

*Base: Trilha de Auditoria nº 1000.0062.19 de agosto de 2019. 
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V – Diligências do MPMG e TCEMG 

Compreende o volume do acompanhamento dos trabalhos e diligências 
realizados pelos órgãos de controle externo em 2019. 
 

Indicador V 

 

 

Critério: Diretamente proporcional (Quanto maior o número de diligências 
realizadas, maior o risco) 
 

*Base: Ofícios e Memorandos de respostas aos Órgãos de Controle Externo referente ao 
período janeiro a agosto de 2019. 
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VI – Número de PAD´s abertos em face de servidores 

Compreende uma análise do número total de PAD´s abertos pela 
Corregedoria no ano de 2019, segmentada por Secretaria/Entidade. 
 
 

Indicador VI 

 

 

Critério: Diretamente proporcional (Quanto maior o número de PAD´s, 
maior o risco) 
 

*Base: Número de PAD´s abertos na Corregedoria no período de janeiro a agosto de 2019. 
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VII – Auditorias realizadas nos últimos anos 

Compreende uma análise do número de auditorias realizadas nos últimos 5 
anos, segmentada por Secretaria/Entidade. 
 

Indicador VII 

 

 

Critério: Diretamente proporcional (Quanto maior o tempo de realização da 
última auditoria, maior o risco) 
 

*Base: Número de Relatórios de Auditoria e Notas Técnicas realizados pela Auditoria Geral nos 
exercícios de 2015 a 2019. 

 

 Às unidades não auditadas nos últimos 5 anos foi atribuído o ano de 2015 para enquadramento 
do maior nível de risco; 

 Sendo que no exercício de 2019 foram levados e consideração o período de janeiro a agosto. 
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3.3. Dos níveis de Risco 
 
A partir da conjunção dos indicadores de risco, considerando também a 
relevância estratégica de cada Secretaria/Pasta, é realizada a classificação dos 
níveis de risco, em sequência, na qual o maior risco totaliza pontuação 11, 
sendo mitigado em escala até atingir índices de baixo risco.  
 
Cumpre, pois destacar que, segundo conceitos de auditoria, a classificação do 
risco segue representada em níveis: muito alto, alto, moderado e baixo, vide 
quadro abaixo: 
 

Níveis de risco 

 

 

4. DOS RESULTADOS 
 

Os resultados apurados referem-se à aplicação da metodologia a cada 
Secretaria/Entidade, sendo restritos aos fatores de risco elencados por esta 
auditoria para a composição da matriz. 
 
Espera-se que ao agregar as informações colhidas, com base nos critérios 
estabelecidos e levando-se em conta os indicadores de riscos, seja possível 
estabelecer o nível de criticidade de cada um dos órgãos e entidades 
municipais avaliadas, a fim de que se possa priorizar os trabalhos de auditoria 
nos locais mais vulneráveis. 
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O resultado do processo está exposto na classificação a seguir: 
 

 
Classificação Final do Nível de Risco 

 

 


