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Resolução CGM nº 001/2014. 

Aprova a Matriz de Risco para Planejamento de 

Auditoria para o exercício de 2014. 

O CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições que lhes são 

conferidas pela Lei Complementar nº 142 de 29/05/2013, pelo Decreto nº 89, de 

25/06/2013; e, considerando a necessidade de promover a normatização, sistematização, 

padronização de documentos técnicos e aplicação do conceito de materialidade, 

relevância, risco, seletividade, desempenho e criticidade para o planejamento dos 

trabalhos de auditoria no âmbito do Sistema Municipal de Controle Interno; 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar a Matriz de Risco para Planejamento de Auditoria que servirá de base 

metodológica para estabelecimento das ações do Plano Anual de Auditoria – PAA a ser 

elaborado pela Auditoria-Geral do Município para o exercício de 2014. 

Paragrafo único. O inteiro teor da Matriz de Risco para Planejamento de Auditoria 

ficará disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Contagem, no endereço 

eletrônico http://www.contagem.mg.gov.br, nos Atos Normativos da Controladoria-

Geral do Município. 

Art. 2º Para efeitos desta Instrução Normativa considera-se Avaliação de Risco, como o 

processo adotado para definição das auditorias prioritárias, obtidas através da análise 

conjugada e comparativa dos fatores estratégicos, risco, seletividade e materialidade, 

relacionados às operações dos órgãos/entidades. 

Art. 3º O instrumento aprovado tem os seguintes objetivos: 

a. Dar credibilidade e assegurar qualidade no planejamento dos trabalhos de 

auditorias, segundo normas geralmente aceitas; 
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b. Centralizar esforços em áreas prioritárias e relevantes, visando 

incremento na geração de resultados que agreguem valor ao alcance dos 

objetivos estratégicos do Município; 

c. Salvaguardar a responsabilidade dos auditores quando executarem seus 

trabalhos. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Palácio do Registro, em Contagem, 31 de março de 2014.  

 

 

Vanderlei Daniel da Silva 
Controlador-Geral do Município  


