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1. As unidades integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

Municipal, inclusive os subsistemas de auditoria das Entidades da Administração 

Indireta, deverão elaborar o Plano Anual de Auditoria – PAA, acerca das atividades a 

serem realizadas no exercício, conforme modelo a seguir, definindo as ações/pontos 

de auditoria a partir das seguintes referências: 

→ 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. 

2. O planejamento das ações para o exercício de 2016 deverá ser efetuado a partir da 

identificação dos trabalhos inseridos nos itens de Ações Especiais e Ações 

Demandadas pelo Dirigente do Órgão ou Entidade, respectivamente. 

Para tanto, caberá ao responsável pela Unidade de Controle Interno proceder ao 

levantamento prévio de sugestões de pontos de auditoria junto ao dirigente máximo 

e às demais áreas do órgão/entidade, sobre os quais deverá efetuar uma avaliação 

acerca da pertinência e viabilidade da realização do trabalho.  

A ação deverá ser proposta nos moldes do presente modelo, ou seja, com a 

definição dos objetivos geral e específicos; escopo (no campo observações); 

natureza do trabalho (contínuo/específico), tipo e periodicidade do documento de 

auditoria que será gerado ao final.  

Dentre os Objetivos Específicos das ações a serem propostas, deverão constar, 

necessariamente, aqueles suportados em procedimentos de auditoria que 

privilegiem a verificação do alcance dos objetos dos instrumentos avaliados.  

 

A partir das propostas enviadas à CGM serão definidas as ações que serão 

incorporadas ao PAA, se for o caso, inseridas nos itens relativos às Ações 
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Demandadas pelo Dirigente do Órgão ou Entidade. 

3. As informações complementares relativas à necessidade de recursos (humanos, 

materiais e informacionais), assim como a análise de riscos, deverão integrar o PAA, 

sendo apresentadas ao dirigente do órgão/entidade visando subsidiar discussão 

anterior à aprovação do Plano. 

4. Concluídas as etapas anteriores, e incluídas, na medida do possível, as demandas do 

dirigente, o PAA deverá ser proposto à apreciação da Auditoria-Geral para analise e 

alinhamento com as ações gerais e estratégicas da Controladoria-Geral. Após a 

aprovação, ele deverá ser apresentado em meio físico, conforme modelo constante 

da presente orientação, com a ciência do dirigente máximo do órgão/entidade. 

5. As demandas de novas ações que, eventualmente, ocorram ao longo do exercício e 

não estejam contempladas no PAA, denominadas Extraordinárias, poderão ser 

permutadas com os trabalhos previstos, no limite máximo de 30%, consoante 

avaliação da Auditoria-Geral e a concordância do Controlador-Geral do Município. 

As ações Decorrentes de Normativos do Poder Executivo e para 

Atendimento de Normativos do TCEMG não poderão ser permutadas. 

6. As avaliações do PAA, para fins de apuração da “Taxa de Execução do Plano Anual 

de Auditoria”, seguirão os seguintes parâmetros, a serem aplicados em acordo de 

resultados ou outro instrumento de avaliação a ser definido: 

a) Serão realizadas ao término do exercício, conforme previsto no Apêndice 

“A”, do PAA, considerando o cronograma estabelecido pela Auditoria-Geral 

para apresentação dos resultados; 

b) As ações previstas no PAA deverão ser executadas do dia 

01/01/2016 até 31/12/2016. Assim, não serão consideradas nem 

avaliadas as ações executadas após o referido período. 

c) As ações, cujo produto de auditoria é representado por Relatório de Auditoria, 

somente serão consideradas realizadas, e assim avaliadas com atribuição de 

sua nota específica, se, e somente se, for comprovada a entrega do mesmo 

ao seu destinatário. A comprovação referida deverá ser realizada através de 

ofício, protocolo físico ou nos sistemas corporativos disponíveis para tal. 
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d) A avaliação das ações terá como componente a análise do produto gerado na 

realização do trabalho, e ainda a observação aos objetivos específicos 

previstos para a mesma, os quais já estão previamente definidos; 

e) A Auditoria-Geralpoderá propor um fator de peso diferenciado para 

cada Item de Referência do PAA, a partir das características de cada 

atividade; 

7. As ações previstas no PAA devem ser executadas em observância às técnicas, 

ferramentas e metodologias de auditorias, seguindo, sempre que couber, modelos e 

roteiros disponibilizados pela Controladoria-Geral, em especial quanto à seleção de 

amostras para avaliações, ressaltando-se não tratar da totalidade do 

universo. 

8. A execução do PAA será monitorada pela Auditoria-Gerale os resultados serão 

apresentados ao Controlador-Geral, sob forma de demonstrativo, visando a correção 

de eventuais distorções e/ou desvios que se apresentem no decorrer da execução 

da ação. 

Caso haja implantação de sistema eletrônico para realização dos trabalhos do 

controle interno haverá adequação metodológica e operacional do planejamento das 

ações de auditoria. 

9. Em caso de substituição do titular da Unidade de Auditoria, as informações e dados 

relativos à realização do PAA durante a sua permanência no cargo deverão ser 

registrados em Relatório Parcial, o qual deverá ser entregue ao substituto por 

ocasião da transição da gestão da Unidade de Auditoria.  

10. Excepcionalmente, os trabalhos realizados até a data de aprovação do PAA de 2016, 

deverão ser classificados como “Demanda extraordinária” e serão objeto de 

correlação com a Ação prevista no PAA, por ocasião das avaliações. 

11. Deverá ser observado em cada ação o objetivo específico especial, Completude dos 

Registros das Ações, cujadescrição encontra-se detalhada à seguir: 
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OBJETIVO ESPECÍFICO  

Completude dos Registros das Ações  

 

Descrição 

A verificação da completude dos registros das ações visa agregar qualidade nos 
registros das ações, de forma a permitir uma visualização completa do trabalho 
executado. 
 

 

Módulo Aba/Campos Conceito  Nota 

D
ad

os
 

G
er

ai
s  

Texto-Chave 
Informar palavra, expressão ou frase a ser usada para facilitar a 
localização do processo na rede (sharedocs) ou sistema próprio.  
Utilizar os Textos-Chaves indicados para cada ação do PAA. 

 

P
la

n
o 

eT
ra

ba
lh

o 

Objetivo 
Geral 

Corresponde àquilo que se pretende alcançar no âmbito macro, ou seja, 
define o que a Auditoria procura atingir dentro da área de investigação 
sob exame. 

 

Objetivos 
Específicos 

Representam o detalhamento do objetivo geral, circunscrevendo a 
abrangência da Auditoria e estabelecendo os limites de sua atuação.  

Equipe Discriminação dos nomes dos usuários que irão compor a equipe de 
Auditoria.  

Escopo 

É a delimitação estabelecida para o trabalho de Auditoria. Sendo assim, o 
preenchimento do Escopo deve guardar compatibilidade com os objetivos 
da Auditoria programada e contemplar os seguintes elementos estruturais: 
abrangência, oportunidade, profundidade e extensão. 

 

Metodologia
/ 

Definição da 
Amostra 

Compreende os procedimentos, as técnicas e os métodos a serem 
utilizados, visando atingir os objetivos previstos. 
informar o método utilizado para obter-se uma amostra representativa do 
universo a ser auditado, indicando da quantidade total qual será a 
amostra sobre a qual serão aplicados os procedimentose técnicas. 

 

Metodologia
/ Técnicas de 

Auditoria 

Selecionar uma ou mais opções dos métodos de investigação para se 
obter a evidência sobre o assunto em exame, transferindo as técnicas 
solicitadas para a coluna da direita. 

 

Metodologia
/ Programas 
de Auditoria 

Selecionar uma ou mais opções dos planos de ação destinados a obtenção 
das provas necessárias ao trabalho do auditor. 

 

Legislação 
Aplicável 

Informar a legislação pertinente, específica e atualizada que dará o 
suporte necessário para o embasamento legal do Trabalho de Auditoria.  

Riscos Deve ser registrada a possibilidade de algum acontecimento vir a impactar 
negativamente o trabalho de Auditoria.  

Contramedi-
das 

Devem ser cadastradas a ações voltadas à correção, minimização ou 
prevenção dos riscos durante a realização dos trabalhos de auditoria.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO  

Completude dos Registros das Ações  

 

Módulo Aba/Campos Conceito  Nota 

Ex
ec

u
çã

o 

Procedimentos 

Em caso de necessidade de adaptação das ações a serem 
realizadas no decorrer do trabalho, poderão ser inseridos 
novos procedimentos que não haviam sido contemplados no 
plano de trabalho 

 

Constatações Devem ser registradas as verificações significativas detectadas 
pelo auditor durante a execução do trabalho de Auditoria.  

Constatações/ 
Evidências 

Tem como objetivo demonstrar a evidência que fundamentará 
e comprovará a constatação relatada. As evidências podem ser 
Físicas, Testemunhais, Documentais, Analíticas ou de 
reexames.  

 

Constatações/ 
Evidências /Arquivos 

Devem ser anexados os arquivos pertinentes à evidência, 
mediante o preenchimento dos campos designados  

Inconformidades 

Devem ser registrados os erros ou irregularidades que 
comprometem a eficácia e a eficiência dos procedimentos 
adotados pela instituição. Descrever a inconformidade com 
objetividade e apontar, sempre que possível, os dispositivos 
legais infringidos e o período deocorrência. 

 

Recomendações 

Devem ser inseridas as propostas de ação de correção e/ou 
melhoria nos controles apresentadas pela Auditoria com a 
finalidade de contribuir para o bom funcionamento da 
instituição auditada. 

 

Conclusão 

Destina-se à conclusão e finalização da execução do trabalho 
de Auditoria pelos respectivos responsáveis. Deve-se inserir a 
síntese da avaliação procedida, sem repetir as inconformidades 
já apresentadas no Relatório de Auditoria, posicionando-se 
quanto ao objetivo geral do trabalho de Auditoria executado.  

 

Relatórios de 
Auditoria 

O Relatório de Auditoria consiste em um documento de caráter 
formal, emitido pelo Auditor, que refletirá os resultados dos 
exames efetuados de acordo com a forma e o tipo de 
Auditoria. O relatório deve permitir a formação de opinião 
sobre as atividades realizadas. 
Verificar se a versão salva do relatório não está corrompida.  

 

Arquivos 

Inclusão de qualquer arquivo utilizado no trabalho de Auditoria. 
Devem ser incluídas tabelas, documentos, gráficos e outras 
espécies de arquivo, enfim, demais Papeis de Trabalho 
utilizados durante a execução da auditoria. 
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ITEM DO PAA I REFERÊNCIA Ações para Avaliação de Projetos Estruturadores/Programas mais Representativos 

UNIDADE RESPONSÁVEL Diretoria de Auditoria de Desempenho 

AÇÃO / PONTO DE 
AUDITORIA 

Auditoria em programas governamentais 

OBJETIVO GERAL O trabalho visa a análise e verificação dos Projetos Estruturadores e/ou Programas de maior representatividade do órgão/entidade sob a ótica da 
conformidade, em face dos princípios gerais da administração e indicadores. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Avaliar a execução orçamentária, financeira e patrimonial dos Projetos Estruturadores e/ou Programas de maior representatividade 
do órgão/entidade elencados, verificando o cumprimento de metas físicas e a observação aos créditos orçamentários; 

Avaliação 

 

Colher justificativas dos gestores dos programas/projetos pelos eventuais desvios ocorridos no cumprimento das metas físicas e 
financeiras, procedendo a avaliação quanto a pertinência, clareza e completude das mesmas; 

 

Aplicar os índices de eficácia e eficiência e metodologia elaborada em manual pela Auditoria-Geral do Município  

Avaliar a execução das despesas incorridas pelo órgão/entidade por Elemento/Item;  

NATUREZA DO TRABALHO Ação de natureza contínua 

PRODUTOS DE AUDITORIA 

TIPO Relatório de Auditoria 

QUANTIDADE / META 01 

PERIODICIDADE Anual 

Texto Chave 
 

Projetos Estruturadores / Programas Nome do Template Auditoria de Programas Governamentais 

Observação  

1. Caso o órgão/entidade não possua Projeto Estruturadores, deverá ser selecionado para análise o(s) Programa(s) mais representativos, 
entendendo-se como tal, àqueles vinculados à atividade finalística e de maiorcrédito orçamentário. 

2. Notas Técnicas e Cartas de Recomendação podem ser emitidos à medida da conveniência e necessidade. 
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ITEM DO PAA II - 1 REFERÊNCIA Ações Decorrentes de Normativos do Poder Executivo 

UNIDADE RESPONSÁVEL Auditoria-Geral 

AÇÃO / PONTO DE 
AUDITORIA 

Elaboração do Planejamento Anual de Auditoria - PAA 

OBJETIVO GERAL O trabalho visa elaborar o Plano Anual de Auditoria – PAA acerca das atividades de auditoria a serem realizadas no exercício de 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Elaborar o planejamento das atividades da Unidade de Auditoria; 
Avaliação 

 

Efetuar levantamento junto às demais áreas do órgão/entidade das demandas de trabalhos de auditoria, de forma a obter o 
levantamento geral das necessidades dos trabalhos de auditoria, visando avaliar a possibilidade de execução, mediante estrutura 
disponível; 

 

Discutir e aprovar o PAA com o dirigente máximo;  

NATUREZA DO TRABALHO Ação de natureza específica 

PRODUTOS DE AUDITORIA 

TIPO Plano Anual de Auditoria  

QUANTIDADE / META 01 

PERIODICIDADE Anual 

Texto Chave 
 

Não se aplica 

Observação  O Planejamento anual deverá ser submetido à aprovação do dirigente máximo do órgão/entidade; 
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ITEM DO PAA II - 2 REFERÊNCIA Ações Decorrentes de Normativos do Poder Executivo 

UNIDADE RESPONSÁVEL Diretoria de Auditorias Especiais e Baseadas em Risco  

AÇÃO / PONTO DE 
AUDITORIA 

Acompanhamento da regularidade fiscal, jurídica, previdenciária das certidões relativas ao Município de Contagem. 

OBJETIVO GERAL O trabalho tem como foco o controle preventivo da vigência e regularidade das certidões conforme estabelecido no Decreto nº 058, de 29 de abril 
de 2013.    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Avaliar a validade das certidões 
• Recomendar apuração das responsabilidades dos agentes em caso de eventual vencimento ou negativação das certidões 
• Reestabelecimento da regularidade 
• Emitir Nota Técnica. 

Avaliação 
 

 

NATUREZA DO TRABALHO Ação de natureza contínua 

PRODUTOS DE AUDITORIA 

TIPO Nota Técnica / Certificado 

QUANTIDADE / META Conforme orientação da CGM 

PERIODICIDADE Mensal 
 

Texto Chave 
 

Regularidade Fiscal Nome do Template  

Observação   
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ITEM DO PAA II - 3 REFERÊNCIA Ações Decorrentes de Normativos do Poder Executivo 

UNIDADE RESPONSÁVEL Auditoria-Geral 

AÇÃO / PONTO DE 
AUDITORIA 

Atendimento de consultas técnicas e assessoramento às demais unidades do órgão/entidade. 

OBJETIVO GERAL O trabalho visa à elucidação de dúvidas, bem como a prevenção de erros e falhas formais, otimização de procedimentos e sugestões de auditoria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Prevenção de erro e falhas formais; 
Avaliação 

 Otimização de procedimentos; 

Maior interação da Unidade de Auditoria às demais unidades do órgão/entidade. 

NATUREZA DO TRABALHO Ação de natureza contínua 

PRODUTOS DE AUDITORIA 

TIPO Nota Técnica, Carta de Recomendação e Memorando 

QUANTIDADE / META Indefinido 

PERIODICIDADE Sob demanda 

Texto Chave 
(Para registro no SIGA) 

Consultas Técnicas / tema Nome do Template Consultas Técnicas  

Observação  
Sempre que possível, as consultas deverão ser atendidas formalmente através de Notas Técnicas, Cartas de Recomendação e Memorando, 
conforme caso concreto.  
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ITEM DO PAA III - 1 REFERÊNCIA Ações para Atendimento de Normativos do TCE-MG 

UNIDADE RESPONSÁVEL Diretoria de Auditoria de Desempenho 

AÇÃO / PONTO DE 
AUDITORIA 

Elaboração do Relatório de Controle Interno, relativo à prestação de contas. SICOM 

OBJETIVO GERAL O trabalho tem por objeto a elaboração do Relatório de Controle Interno, a ser emitido em observânciaa Instrução Normativa TCMG nº 03/2014, 
que estabelece normas sobre composição e apresentação da prestação de contas de exercício financeiro da Administração Pública Direta e Indireta 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Efetuar a avaliação do cumprimento e da execução das metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na 
LeiOrçamentáriaAnual (LOA). 

Avaliação 

 

Verificar e comprovar a legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial.  

Proceder à avaliação dos resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.  

Informar a relação das auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial realizadas no ano-exercício.  

Proceder à avaliação sobre as providências adotadas pelo gestor diante de danos causados ao erário.  

Efetuar a avaliação do cumprimento da políticageral da aplicação dos recursos, das diretrizes e prioridades aprovadas pelogrupo 
coordenador, bemcomo do cronograma físico-financeiro organizado pelo gestor.  

Emissão de parecer conclusivo sobre as contas de exercício  

NATUREZA DO TRABALHO Ação de natureza específica 

PRODUTOS DE AUDITORIA 

TIPO Relatório de Auditoria 

QUANTIDADE / META 01 

PERIODICIDADE Anual 

Texto Chave 
 

 Nome do Template  

Observação  Cartas de recomendação poderão ser emitidas à conveniência da Unidade de Auditoria, para as inconformidades detectadas apenas quando da 
elaboração do RCI, que não foram objeto de ressalvas lembrando que sobre as mesmas caberá o controle de efetividade.  
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ITEM DO PAA III - 2 REFERÊNCIA Ações para Atendimento de Normativos do TCE-MG 

UNIDADE RESPONSÁVEL Diretoria de Auditorias Especiais e Baseadas em Risco 

AÇÃO / PONTO DE 
AUDITORIA 

Exame de processos de Tomada de Contas Especial. 

OBJETIVO GERAL O trabalho tem por objeto a avaliação dos processos de Tomada de Contas Especial para fins de elaboração do Relatório de Auditoria e Certificado 
exigidos pela IN 03/2013 do TCMG. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificação dos responsáveis, indicando, inclusive, as normas ou regulamentos eventualmente inobservados;  

 

Quantificação do dano, das parcelas eventualmente recolhidas e critérios para atualização do valor do débito;  

Levantamento das medidas adotadas pela autoridade administrativa competente para evitar a reincidência dos fatos que 
ensejaram o procedimento; 
Verificação da inscrição na conta contábil "Diversos Responsáveis", das responsabilidades em apuração, na forma prescrita na 
legislação;  

Emissão do Certificado sobre a regularidade das contas tomadas. 

NATUREZA DO TRABALHO Ação de natureza contínua 

PRODUTOS DE AUDITORIA 
TIPO Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial e Certificado de Auditoria sobre Tomada de Contas 

Especial.  (*) 

QUANTIDADE / META Indefinido 

PERIODICIDADE Sob demanda 

Texto Chave 
 

Tomada de Contas Especial Nome do Template Tomada de Contas Especial 

Observação  (*) Cartas de Recomendação podem ser emitidas à medida da conveniência e necessidade. 
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ITEM DO PAA III - 3 REFERÊNCIA Ações para Atendimento de Normativos do TCE-MG 

UNIDADE RESPONSÁVEL Diretoria de Auditorias Especiais e Baseadas em Risco 

AÇÃO / PONTO DE 
AUDITORIA 

Verificação da legalidade, para fins de registro, dos atos de concessão de aposentadoria, pensão e reforma dos Poderes, Órgãos e Entidades da 
Administração Direta e Indireta.   

OBJETIVO GERAL O trabalho tem por objeto a elaboração de relatório contendo manifestação quanto à existência de documentos comprobatórios das informações 
prestadas nos anexos da Instrução Normativa 05/2008, bem como à exatidão dos dados, em parecer conclusivo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Verificar a correta instrução de cada processo de concessão de aposentadoria, em observância ao disposto nas IN 04/2007; 
07/2009; 09/2009 e 03/2011 - TCMG e demais normas pertinentes. 

Avaliação 
 

Verificar a existência e exatidão de documentos comprobatórios com as informações prestadas ao Tribunal de Contas de Minas 
Gerais  

 

Verificar o cumprimento dos prazos relativos à concessão de aposentadorias.  

Fluxogramar e conhecer o processo de concessão de aposentadoria no âmbito do órgão/entidade  

Emissão de Parecer junto ao FISCAP - Sistema de Fiscalização dos Atos de Pessoal do TCE-MG.  

NATUREZA DO TRABALHO Ação de natureza específica 

PRODUTOS DE AUDITORIA 

TIPO Relatório de Auditoria (*) 

QUANTIDADE / META 12 

PERIODICIDADE Mensal 

Texto Chave 
 

Atos de Aposentadoria Nome do Template Atos de Aposentadoria 

Observação  (*) Cartas de Recomendação podem ser emitidas à medida da conveniência e necessidade. 
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ITEM DO PAA IV - 1 REFERÊNCIA Ações de Acompanhamento 

UNIDADE RESPONSÁVEL Diretoria de Auditorias Especiais e Baseadas em Risco 

AÇÃO / PONTO DE 
AUDITORIA 

Acompanhamento de diligências e trabalhos decorrentes de demandas externas (TCE – CGU – TCU- MP). 

OBJETIVO GERAL O trabalho tem por objeto o acompanhamento dos trabalhos e diligências solicitados por outros órgãos de controle. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conhecer e facilitar a realização de eventuais trabalhos e diligências realizados por outros órgãos de controle. 
Avaliação 

 

Garantir o atendimento tempestivo das demandas formuladas pelos órgãos de controle;  

Identificar e conhecer pontos de auditoria eventualmente levantados no trabalho realizado;  

Antecipar as conclusões obtidas em função do trabalho realizado, visando dar ciência aos dirigentes das situações encontradas.  

NATUREZA DO TRABALHO Ação de natureza contínua 

PRODUTOS DE AUDITORIA 

TIPO Ofícios e Memorandos (*) 

QUANTIDADE / META Indefinido 

PERIODICIDADE Sob demanda 

Texto Chave 
 

Acompanhamento de Diligências Nome do Template Acompanhamento de Diligências 

Observação  (*) Outros produtos podem ser emitidos à medida da conveniência e necessidade. 
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ITEM DO PAA IV - 2 REFERÊNCIA Ações de Acompanhamento 

UNIDADE RESPONSÁVEL Diretoria de Auditorias Especiais e Baseadas em Risco 

AÇÃO / PONTO DE 
AUDITORIA 

Apuração de denúncias 

OBJETIVO GERAL 
O trabalho visa a apresentação de respostas ao denunciante quanto às manifestações remetidas diretamente ao órgão/entidade, bem como o 
atendimento de demandas do Município de Contagem recebidas em sítios próprios do Poder Executivo ou MP. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar os pontos possíveis de apuração, das denúncias apresentadas, a fim de estabelecer o escopo do trabalho de auditoria 
a ser desenvolvido; 

Avaliação 

 

Identificar e conhecer falhas de controle interno eventualmente apontados nas denúncias apresentadas;  

Apurar os fatos narrados, a fim de verificar a procedência ou não das inconformidades relatadas;  

NATUREZA DO TRABALHO Ação de natureza contínua 

PRODUTOS DE AUDITORIA 

TIPO Relatório de Auditoria/Nota técnica 
(*) 

QUANTIDADE / META Indefinido 

PERIODICIDADE Sob demanda 

Texto Chave 
 

Apuração de Denúncias / nº denúncia Nome do Template Apuração de Denúncias 

Observação  
As denúncias deverão ser apuradas de forma tempestiva, de acordo com a origem de apresentação. 

(*) Cartas de Recomendação podem ser emitidas à medida da conveniência e necessidade. 
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ITEM DO PAA V  REFERÊNCIA Ações de Avaliação de Efetividade 

UNIDADE RESPONSÁVEL Diretoria de Auditorias Especiais e Baseadas em Risco 

AÇÃO / PONTO DE 
AUDITORIA 

Avaliação do cumprimento das recomendações contidas nos Relatórios de Auditoria. 

OBJETIVO GERAL O trabalho tem como objetivo garantir o cumprimento das recomendações contidas nos Relatórios de Auditoria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Proceder sistematicamente ao monitoramento das recomendações e, havendo evolução na sua implementação, proceder ao 
preenchimento das informações prestadas pelo auditado, assim como a manifestação do auditor acerca da efetividade, observando 
em especial, o prazo de vencimento das recomendações constantes no status “Não Avaliadas”. 

Avaliação 

 

Garantir, por meio de monitoramento frequente, a ausênciade recomendações “Não Avaliadas” – Vencidas ( com prazo 
superior a 90 dias após a entrega do produto de auditoria ao dirigente)  

Emitir o Relatório de Avaliação de efetividade, observando principalmente o prazo.  

NATUREZA DO TRABALHO Ação de natureza contínua 

PRODUTOS DE AUDITORIA 

TIPO Relatório de Avaliação de Efetividade  

QUANTIDADE / META Indefinida 

PERIODICIDADE  

Texto Chave 
 

Mesmo que originou o trabalho de auditoria 
original Nome do Template Não se aplica 

Observação  Relatório de Avaliação de Efetividade deve ser realizado sempre que uma carta ou relatório emitido possuir recomendações. 
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ITEM DO PAA VI - 1 REFERÊNCIA Ações Especiais 

UNIDADE RESPONSÁVEL Diretoria de Auditorias Conformidade 

AÇÃO / PONTO DE 
AUDITORIA 

Controles Primários e execução de programas  

OBJETIVO GERAL Avaliação do Programa Minha casa Minha vida na SMDSH Avaliação 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Verificar os controles adotados pela Habitação, tanto físicos quanto informatizados, durante a formação de listas de demanda encaminhadas à Caixa 
Econômica Federal para a seleção de beneficiários contemplados pelo programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. 

NATUREZA DO TRABALHO Ação de natureza obrigatória 

PRODUTOS DE AUDITORIA 

TIPO Relatório de Auditoria (*) 

QUANTIDADE/META 01 

PERIODICIDADE Anual 

Texto Chave 
 

Licitações/ano Nome do Template Licitações 

Observação  (*) Cartas de recomendação podem ser emitidas à medida da conveniência e da necessidade. 
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ITEM DO PAA VI - 2 REFERÊNCIA Ações Especiais 

UNIDADE RESPONSÁVEL Diretoria de Auditoria de Conformidade – UCI SEDUC 

AÇÃO / PONTO DE 
AUDITORIA 

Avaliação e monitoramento dos convênios de Saída de recursos firmados pelo Órgão/Entidade. 

OBJETIVO GERAL O trabalho tem por finalidade a avaliação dos convênios de Saída de recursos que não foram objeto de análise quando da avaliação dos Projetos 
Estruturadores / Programas mais representativos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Verificar a regularidades da fase de proposição, da elaboração dos instrumentos de formalização (Termo de 
Convênio e Aditivos); 

Avaliação 

 

Verificar a regularidades da fase de execução frente ao plano de trabalho;  

Verificar a fidedignidade dos controles internos;  

Verificar a regularidades da fase de prestações de contas (tempestividade, regularidade documental e demais 
requisitos previstos na legislação municipal); 

 

Analisar a tempestividade das prestações de contas;  

Verificar a utilização e fidedignidade dos registros (Saída);  

NATUREZA DO TRABALHO Ação de natureza específica 

PRODUTOS DE AUDITORIA 

TIPO Relatório de Auditoria (*) 

QUANTIDADE / META 01 

PERIODICIDADE Anual 

Texto Chave 
 

Convênios de Saída/Órgão-Entidade 
Nome do 
Template 

Convênios de Saída 

Observação  

 

(*) Cartas de Recomendação podem ser emitidas à medida da conveniência e necessidade. 

 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

Auditoria-Geral 

Plano Anual de Auditoria 

 

15 
 

  

ITEM DO PAA VI - 3 Referência Ações Especiais  

UNIDADE RESPONSÁVEL Diretoria de Auditorias de Desempenho 

AÇÃO / PONTO DE 
AUDITORIA 

Auditoria Contábil 

OBJETIVO GERAL Análise da consistência dos registros contábeis dos Fundos Municipais 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Análise da consistência dos registros contábeis com base na NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público; 

Avaliação 

 

Adequação das demonstrações contábeis de acordo com a legislação.  

NATUREZA DO TRABALHO Ação de natureza específica. 

PRODUTOS DE AUDITORIA 

TIPO Relatório de Auditoria (*) 

QUANTIDADE / META 02 Relatórios 

PERIODICIDADE Sob demanda 

Texto Chave 
 

 Nome do Template  

Observação   (*) Cartas de Recomendação podem ser emitidas à medida da conveniência e necessidade. 
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ITEM DO PAA VI - 4 REFERÊNCIA Ações Especiais 

UNIDADE RESPONSÁVEL Diretoria de Auditorias Especiais e Baseadas em Risco 

AÇÃO / PONTO DE 
AUDITORIA 

Avaliação dos contratos de publicidade 

OBJETIVO GERAL O trabalho visa a análise dos elementos de contratação e execução dos contratos de publicidade celebrados nos últimos 2 anos 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

NATUREZA DO TRABALHO 

Análise do processo licitatório 
Avaliação  

 

Análise dos preços praticados  

Análise da execução dos serviços e pagamentos  

PRODUTOS DE AUDITORIA 

TIPO Relatório de Auditoria/Nota Técnica 

QUANTIDADE / META 1 

PERIODICIDADE Anual 

Texto Chave 
  Nome do Template  

Observação  Ao longo do exercício serão apresentadas orientações quanto à execução do trabalho. 
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ITEM DO PAA VII - 1 Referência Ações Demandadas pelo Dirigente/Unidade de Auditoria 

AÇÃO / PONTO DE 
AUDITORIA 

Atender demanda para realização de inspeções administrativas e auditorias, conforme demanda estratégica do Secretário da Pasta. 

UNIDADE RESPONSÁVEL Auditoria-Geral 

OBJETIVO GERAL Verificar a regularidade da gestão administrativa, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Secretaria, mediante a realização de 
inspeções ordinárias ou fiscalizações preventivas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Verificar a regularidade da gestão administrativa da Secretaria de administração, mediante a realização de inspeções ordinárias 
ou fiscalizações em caráter preventivo nas áreas contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; 

Avaliação 

 

Avaliar a adequação dos mecanismos de controle e gestão da unidade inspecionada ou fiscalizada, mediante a elaboração de 
produtos de auditoria. 

 

NATUREZA DO TRABALHO Ação de natureza específica 

PRODUTOS DE AUDITORIA 

TIPO Relatório de Auditoria 

QUANTIDADE / META 1 

PERIODICIDADE Por Demanda 

Texto Chave  Inspeções Ordinárias  Nome do Template  

Observação   
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Necessidade de Recursos 
 

HUMANOS 

DISCRIMINAÇÃO (função) Disponível (Quant.) Necessário (Quant.) 

Secretaria 0 1 

Estagiário 0 1 

Assistente Administrativo 1 1 

Auditor Assistente  3 5 

Diretores 3 3 

Gerentes  3 6 

Analista de Controle Interno (Auditor) 10 20 

 

MATERIAIS 

1 - EQUIPAMENTOS 

DISCRIMINAÇÃO Disponível (Quant.) Necessário (Quant.) 

MICROCOMPUTADOR 10 12 

NOTEBOOK 1 2 

SCANNER DE MÃO 0 2 

IMPRESSORA 1 2 

TELEFONE 4 4 

INTERNET (Ponto de Acesso) 10 12 

MÁQUINA FOTOGRÁFICA 0 1 
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MATERIAIS 

2 - SISTEMAS CORPORATIVOS/APLICATIVOS (Acesso) 
DISCRIMINAÇÃO Disponível (SIM/NÃO) Necessário (SIM/NÃO) 
SAFCI (MATERIAIS E SERVIÇOS, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, 
PROTOCOLO E TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, 
CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS) 

 
SIM 

 
SIM 

HORUS/ADI SIM SIM 

TRIBUTÁRIO NÃO SIM 

   
 
 
 

FINANCEIROS (1) 

DIÁRIAS DE VIAGEM (Especificar o ponto de auditoria correlato): Itens I a VIII, mais Demandas Extraordinárias. 

ADIANTAMENTOS (Especificar o ponto de auditoria correlato): Itens I a VIII, mais Demandas Extraordinárias. 

OUTROS (Veiculo Oficial): Itens I a VIII, mais Demandas Extraordinárias. 

 
 

Nota: 1) Nesta fase, deve-se indicar apenas a necessidade do recurso, sendo que a especificação/quantificação deverá ser definida por ocasião da elaboração do plano de 

trabalho de auditoria referente à ação/ponto de auditoria a ser desenvolvida(o). O recurso necessário deverá ser comunicado, tempestivamente, à época, ao setor 

competente do órgão ou entidade para a programação da despesa e submissão ao ordenador de despesa. 
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Análise de Riscos 

It
em

 

Riscos 
Classificação 

Contramedidas 
Responsável/ 

Unidade Data Limite 
Baixo Alto 

I a 
VIII 

Número insuficiente de servidores  X Manter os servidores existentes na Auditoria, bem como, 
dentro das possibilidades ampliar equipe de Auditoria. 

Controlador-
Geral 

Continuo 

I a 
VIII 

Requisição de realização de novos 
trabalhos de auditoria X  

À medida que novas demandas forem surgindo, ampliar 
na proporção devida a estrutura da Auditoria, ou 
suprimir trabalhos anteriormente demandados. 

Controlador-
Geral Continuo 

I a 
VIII 

Dificuldade de acesso ás 
informações que subsidiam a 
realização do trabalho 

 X Disponibilizar meios físicos e humanos que viabilizem a 
devida coleta de informações.   

Controlador-
Geral 

Continuo 

I a 
VIII 

Falta de treinamento e capacitação 
dos novos integrantes da Equipe de 
Auditoria. 

 X 

À medida que foram apresentadas oportunidades, 
demandar junto aos dirigentes do órgão autorização 
para participação dos auditores em capacitações e 
treinamentos, considerando as normas internas da casa 
e a ausência de orçamento próprio para a Unidade de 
Auditoria. 

Auditoria-
Geral Continuo 

I a 
VIII 

Falta de acesso aos sistemas 
coorporativos e aplicativos, internos e 
externos ao órgão e seus respectivos 
armazéns de dados. 

 X 

Demandar acesso aos sistemas coorporativos e 
aplicativos utilizados pelo órgão. Para os casos em que 
não for disponibilizado, solicitar formalmente os dados e 
informações. 

Auditoria-
Geral Continuo 

Observação: São considerados fatores de risco para o trabalho da Auditoria: (a) competência da administração - quanto menor a capacidade gerencial maior o risco de deficiências no 
controle; (b) tamanho da unidade - maior a unidade sob exame, maior a magnitude de danos potenciais; além disso, maior a demanda por controle com estreito limite de erro; (c) 
mudanças recentes - probabilidade das deficiências do controle serem maiores durante períodos de alterações; (d) complexidade de operações - a probabilidade de erro fica 
incrementada; (e) disponibilidades financeiras - possível alvo de desfalques que põem o sistema de controle sob pressão; (f) condições econômicas da unidade - o risco de quebras no 
controle é frequentemente maior em unidades que estão sob significativas dificuldades econômicas; (g) rápido crescimento - reduz o sistema de controle pessoal e gerencial de uma 
operação; (h) extensão de operações computadorizadas - a dimensão das funções informatizadas pode reduzir a visibilidade e atenção dada à adequação do controle; (i) tempo desde a 
última auditoria - efeitos de uma auditoria diminui com o tempo; (j) pressões sobre a administração para alcançar os objetivos; (k) nível de motivação dos servidores/empregados - 
baixa motivação pode ser indicativo de situações de alto risco para os controles. 
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APÊNDICE A 
AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA 

 
ITEM DO PAA AVALIAÇÃO 

Ações para Avaliação de Projetos Estruturadores/Programas mais Representativos  

Ações Decorrentes de Normativos do Poder Executivo  

Ações para Atendimento de Normativos do TCE-MG  

Ações de Acompanhamento  

Ações de Avaliação de Efetividade  

Ações de Correição  

Ações Especiais  

Ações Demandadas pelo Dirigente/Unidade de Auditoria do Órgão ou Entidade  

Avaliação Média Final  
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APÊNDICE B - GLOSSÁRIO 

 
GLOSSÁRIO 

Ações/Pontos de Auditoria 
Pontos de controle a auditar,que servem de orientação para a definição do escopo das atividades eáreas de atuação do órgão 
ou entidade, com vistas a verificar se são executados ou funcionam em conformidade com os objetivos, orçamentos, regras e 
normas vigentes. 

Riscos Fatores decorrentes de situações reais ou potenciais que podem interferir e/ou afetar a execução das ações constantes no 
plano de auditoria. 

Classificação do Risco Nível estimado de risco, qualificado em uma escala de baixo a alto, em função de análise conjunta da probabilidade de 
ocorrência e do impacto potencial.  

Ação de natureza contínua 
São ações/pontos de controle a auditar, com vistas a verificar se são executados ou funcionam em conformidade com os 
objetivos, orçamentos, regras e normas vigentes, em caráter permanente, normalmente originadas de demandas variadas.  

Ação de natureza específica São ações/pontos de controle a auditar, com vistas a verificar se são executados ou funcionam em conformidade com os 
objetivos, orçamentos, regras e normas vigentes, de caráter específico, normalmente originadas de demandas. 

Contramedidas 

Providências a serem adotadas para sanar ou impedir a ocorrência dos fatores caracterizados como de riscos, para as quais 
devem ser definidos o responsável e a data limite para que a ação neutralizadora seja concretizada. 

A adoção de contramedidas para neutralizar os riscos identificados constitui pressuposto para mitigar a possibilidade de 
insucesso do planejamento e/ou das ações de auditoria programadas.  

 


