
PREFEITURA MUN
CONTROLADORIA

O CONTROLADOR- GERAL DO MUNICÍPIO
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 codificação de p

auditoria emitidos no âmbito do Sistema Municipal de Controle Interno,

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar o Plano Anual de Auditoria

Risco para Planejamento

001/2016, que servirá de base para aferir o cumprimento de metas do acordo de 

resultados da Auditoria-

Paragrafo único. O inteiro teor do 

Municipal de Contagem, no endereço eletrônico http://www.contagem.mg.gov.br, nos 

Atos Normativos da Con

Art. 2º O instrumento aprovado tem as seguintes macro ações: 

a. Ações para Avaliação de Programas;

b. Ações Decorrentes de Normativos do Pode

c. Ações para Atendimento de Normativos do TCEMG;

d. Ações de Acompanhamento;

e. Ações de Avaliação de Efetividade;

f. Ações Especiais;

g. Ações Demandadas pelo Dirigente do Órgão ou Entidade.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Palácio do Registro, em Contagem, 04 de 
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Resolução CGM nº 002/2016 

Aprova o Plano Anual de Audi

PAA para o exercício de 201

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 

e, considerando a necessidade de promover a normatização, sistematização, 

padronização de documentos técnicos e codificação de processos e relatórios de 

auditoria emitidos no âmbito do Sistema Municipal de Controle Interno,

Art. 1º Aprovar o Plano Anual de Auditoria – PAA, elaborado a partir da Matriz de 

Risco para Planejamento das Ações de Auditoria, estabelecida na Resol

servirá de base para aferir o cumprimento de metas do acordo de 

Geral do Município para o exercício de 2016

Paragrafo único. O inteiro teor do PAA ficará disponível no Portal da Prefeitura 

ntagem, no endereço eletrônico http://www.contagem.mg.gov.br, nos 

Atos Normativos da Controladoria- Geral do Município. 

Art. 2º O instrumento aprovado tem as seguintes macro ações:  

Ações para Avaliação de Programas; 

Ações Decorrentes de Normativos do Poder Executivo; 

Ações para Atendimento de Normativos do TCEMG; 

Ações de Acompanhamento; 

Ações de Avaliação de Efetividade; 

Ações Especiais; 

Ações Demandadas pelo Dirigente do Órgão ou Entidade. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.   

cio do Registro, em Contagem, 04 de abril de 2016.  

 
 

Vanderlei Daniel da Silva 
Controlador-Geral do Município 
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