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A Prefeitura Municipal de Contagem, através da Controladoria Geral do 
Município, cujos pilares se assentam no fomento da transparência pública e 
combate à corrupção, apresenta o Plano Anual de Auditoria – PAINT para 
o exercício de 2021. 
 
O documento foi elaborado pela Auditoria Geral do Município e está em 
consonância com os dispositivos legais previstos na Constituição Federal, nor-
mas infralegais, preceitos do Tribunal de Contas de Minas Gerais – TCEMG, 
bem como diretrizes e prioridades estabelecidas pelo Controlador-Geral 
do Município.  
 
Concebido enquanto um dos instrumentos de governança pela Lei Comple-
mentar nº 255/2018, o PAINT/2021 é o documento que estabelece previ-
amente todas as atividades e objetos de auditoria a serem realizados, no 
exercício do ano, pela Auditoria Geral e demais órgãos e unidades setoriais 
aos quais estejam vinculados. Visa verificar o alcance dos resultados da 
Administração Pública quanto à eficiência, eficácia, economicidade, legali-
dade e legitimidade dos atos de gestão, trazendo benefícios, sejam eles de 
ordem financeira e não financeira, e ainda, de forma simultânea, atua en-
quanto instrumento de proteção e defesa do cidadão e como mecanismo de 
auxílio para o aprimoramento da Administração Pública.  
 
Na elaboração do PAINT/2021, foram considerados e avaliados os temas 
e macroprocessos de controle e auditoria, com base na hierarquização e 
priorização de objetos a serem auditados, através de critérios de relevân-
cia, materialidade, desempenho e criticidade.  
 
Espera-se que os produtos entregues, através deste instrumento, sirvam de 
suporte para os gestores na melhoria dos controles primários de cada órgão 
e/ou entidade, tendo por base as ações preventivas de orientação, fiscali-
zação e avaliação de resultados e pautados pela transparência, ética e 
imparcialidade, a fim de assegurar a boa e correta aplicação dos recursos 
públicos, tal qual preconizado nos termos do art. 74 da Constituição Fede-
ral.

APRESENTAÇÃO 
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AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO (AGM) 
 

A Auditoria Geral do Município é responsável pela avaliação dos 
controles internos da Administração Pública Municipal, através de cri-
térios técnicos e legais, mediante auditorias preventivas, concomitan-
tes ou posteriores à gestão e aplicação do recurso público, atuando 
também com a finalidade de apoiar os órgãos de controle externos. 
Ademais, executa outras atividades, tais como: ações de planeja-
mento, execução e monitoramento, e, ainda, assessoramento aos ges-
tores da Administração Direta e Indireta.  
 
Desde a sua criação, a Auditoria Geral vem modernizando suas es-
tratégias de atuação com foco em atividades preventivas, análise de 
riscos, diagnósticos e possibilidades de utilização da auditoria gover-
namental como ferramenta de avaliação, accountability, melhoria ge-
rencial dos processos e transparência da gestão pública.  
 
Sob essa perspectiva, atua para a gestão eficiente de forma a trazer 
benefícios para a Administração que podem ser classificados em be-
nefícios financeiros e não financeiros:  
• Benefício financeiro: benefício que possa ser representado mone-
tariamente e demonstrado por documentos comprobatórios, preferen-
cialmente fornecidos pelo gestor, inclusive decorrentes de recupera-
ção de prejuízos (ressarcimentos ao erário);  
• Benefício não-financeiro: benefício que, embora não seja passível 
de representação monetária, demonstre um impacto positivo na ges-
tão, tal como melhoria gerencial, melhoria nos controles internos, apri-
moramento de normativos, dentre outros, devendo sempre que possí-
vel ser quantificado em alguma unidade que não a monetária;  
 
Os trabalhos de auditorias definidos neste plano serão distribuídos 
internamente, de acordo com as competências de cada diretoria:  
Diretoria de Auditoria de Desempenho – Responsável pela coorde-
nação, acompanhamento, planejamento e execução de trabalhos de 
auditoria de avaliação de desempenho da gestão pública quanto à 
prestação de contas para os órgãos de controle externo, com enfoque 
orçamentário, financeiro e contábil.  
Diretoria de Auditorias Especiais e Gestão de Risco – Responsável 
por subsidiar a Auditoria Geral no planejamento anual das ações a 
serem desenvolvidas pelo Sistema Municipal de Controle Interno e au-
xiliar na definição das áreas que serão auditadas, por meio de utili-
zação da Matriz de risco. Também elabora diagnósticos dos traba-
lhos de auditoria e tomadas de contas especiais, bem como promove 
exame dos fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza 
incomum e/ou extraordinária, visando apurar denúncias e demandas 
encaminhadas pelo controle externo (TCEMG e Ministério Público de 
Minas Gerais – MPMG).  
Diretoria de Auditoria de Conformidade – Responsável pela coor-
denação, acompanhamento, planejamento e execução de trabalhos 
de auditoria cujo objetivo é avaliar os critérios de legalidade e legi-
timidade, a fim de examinar se os atos da gestão pública estão ade-
rentes aos dispositivos legais em vigor.
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A Auditoria Geral é composta pela equipe: 
  

 

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Contagem 

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 

CONTROLADOR: JAIME NÁPOLES VILLELA 

EQUIPE DE TRABALHO: 

Nome Matrícula Função 
Zanio de Sousa Gontijo 1360171 Auditor Geral do Município 

Marcelo Martins da Silva 1452122 Auditor de Controle Interno 

Micheline de Moraes 1452289 Diretora de Auditoria de Desempenho - DAD 

André Virgílio da Costa Hilário 1356018 Auditor de Controle Interno - DAD 

Lucas da Silva Faleiro Andrade 1523778 Assessor de Controle Interno - DAD 

Lílian Maria de Sá Santos 1357685 Diretora de Auditorias Especiais e de Risco - DAE 

Floro Reis De Vasconcelos 13913954 Auditor de Controle Interno - DAE 

Roberto de Moura Nunes 1451541 Auditor de Controle Interno - DAE 

Luiz Orcino Leite da Silva 1464260 Assessor de Controle Interno - DAE 

Rodrigo Assis Ferreira 1494755 Assessor de Controle Interno - DAE 

Renata Terra Mesquita Mazzoni 1344443 Diretora de Auditoria de Conformidade - DAC 

Antônio Carlos Assis Silva 1476749 Auditor de Controle Interno - DAC 

Ricardo Francisco Rotsen de Melo 1403032 Auditor de Controle Interno - DAC 

Marco Aurélio da Silva 1430820 Assessor de Controle Interno - DAC 

Frederico Soares Vilarinho 1389226 Assessor de Controle Interno - DAC 

Byanca Delamore Galvão 1532334 Estagiária 

Aprovado em: 16 / 02 / 2021  CONTROLADOR - GERAL 

CGM   

Aprovado em: 16 / 02 / 2021  AUDITOR - GERAL 

AUD   
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O planejamento e execução das auditorias, serão realizados com 
base em critérios de materialidade, relevância, criticidade e de-
sempenho, devendo ser observada a ordem de prioridade esta-
belecida no Planejamento Geral de Auditorias. 
  
Como critério de avaliação do risco foi considerado a Matriz de 
Risco para Planejamento das Ações de Auditoria, instrumento de 
avaliação adotado para definição das auditorias prioritárias, 
sendo obtidas através da análise conjugada e comparativa dos 
fatores de risco relacionados às operações dos órgãos e entida-
des. 
  
Também foram utilizados no planejamento, os levantamentos pré-
vios de sugestões de pontos de auditoria junto ao dirigente má-
ximo e demais áreas do órgão/entidade, que passaram por ava-
liação acerca de viabilidade e pertinência, bem como informações 
complementares relativas à necessidade de recursos (humanos, 
materiais e informacionais) e análise de risco sobre tais recursos.  
 
Para o Plano Anual de Auditoria de 2021- PAINT/2021 foram 
acrescentadas ações/pontos de auditoria, dentre as quais se des-
taca a relacionada a Pandemia Mundial do Coronavírus, no qual 
se propagou um quadro de fatalidades e de mudanças relevantes 
em todo o mundo e, também na Administração Pública direta e 
indireta, na qual se apresentou a determinação do teletrabalho 
para prevenção de contágio, bem como aquisições emergenciais 
dos órgãos e entidades, a fim de mitigar os efeitos decorrentes 
da pandemia. 
   
Assim, partindo dos pressupostos utilizados para o planejamento 
das ações/pontos de auditoria, no PAINT 2021 foram considera-
das as seguintes ações:  
 

I. Ações de Avaliação da Conformidade de Procedimentos; 
II. Ações para Atendimento de Demandas dos Órgãos do 

Executivo Municipal e de Controle Externo; 
III. Ações de Acompanhamento; 
IV. Ações Especiais e de Inovação; 
V. Ações decorrentes da Pandemia Mundial; 

VI. Ações para Avaliação de Programas; 
VII. Ações de Avaliação de Efetividade; 
VIII. Ações de capacitação aos órgãos do Município. 
 
O PAINT 2021 foi elaborado pela Auditoria Geral e alinhado 
com as ações gerais e estratégicas da Controladoria Geral. Após 
aprovação, deverá ser apresentado aos dirigentes máximos do 
órgão/entidade para ciência.  
 
Vale ressaltar que as demandas de novas ações que, eventual-
mente, ocorram ao longo do exercício e não estejam contempladas 
no PAINT, denominadas “Extraordinárias”, poderão ser permuta-
das com os trabalhos previstos, no limite máximo de 30%,  
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consoante avaliação da Auditoria Geral e a concordância do  
Controlador-Geral do Município. Já as “Ações para Atendimento 
de Demandas dos Órgãos do Executivo Municipal e de Controle 
Externo” não poderão ser permutadas.  
 
No que tange às avaliações do PAINT 2021, para fins de apura-

ção da “Taxa de Execução do Plano Anual de Auditoria”, os se-

guintes parâmetros deverão ser aplicados em acordo de resulta-

dos ou outro instrumento de avaliação a ser definido:  

a) Serão realizadas ao término do exercício, conforme previsto no 
Apêndice “A”, deste PAINT, considerando o cronograma estabe-
lecido pela Auditoria Geral para apresentação dos resultados;  
b) As ações previstas neste PAINT deverão ser executadas do dia 
01/01/2021 até 31/12/2021. Assim, não serão consideradas 
nem avaliadas as ações executadas após o referido período;  
c) As ações, cujo produto de auditoria é representado por Relató-
rio de Auditoria, somente serão consideradas realizadas, e assim 
avaliadas com atribuição de sua nota específica, se, e somente se, 
for comprovada a entrega ao seu destinatário. A comprovação 
referida deverá ser realizada através de ofício, protocolo físico 
ou nos sistemas corporativos disponíveis para tal;  
d) A avaliação das ações terá como componente a análise do pro-
duto gerado na realização do trabalho, e ainda a observação 
aos objetivos específicos previstos nesta, os quais já estão previa-
mente definidos; e  
e) A Auditoria Geral poderá propor fator de peso diferenciado 
para cada Item de Referência do PAINT, a partir das caracterís-
ticas de cada atividade. 
 
As ações previstas no PAINT 2021 deverão ser executadas em 
observância às técnicas, ferramentas e metodologias de audito-
rias, seguindo, sempre que couberem, modelos e roteiros disponi-
bilizados pela Controladoria Geral, em especial quanto à seleção 
de amostras para avaliações, ressaltando-se não tratar da totali-
dade do universo.  
 
Já a execução do PAINT 2021 será monitorada pela Auditoria 
Geral, sendo que, os resultados serão apresentados ao Controla-
dor-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.  

 
Em caso de substituição do titular da Unidade de Auditoria, as 
informações e dados relativos à realização do PAINT durante a 
sua permanência no cargo deverão ser registrados em Relatório 
Parcial, o qual deverá ser entregue ao substituto por ocasião da  
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transição da gestão da Unidade de Auditoria. 
 
Excepcionalmente, os trabalhos realizados até a data de aprovação do PAINT de 2021, deve-
rão ser classificados como “Demanda extraordinária” e serão objeto de correlação com a 
Ação prevista no PAINT, por ocasião das avaliações.  
 
Finalmente, deverá ser observado em cada trabalho de auditoria, o objetivo específico a ser 
alcançado, bem como a completude dos registros das ações através de Plano de Trabalho de-
talhado, cuja descrição encontra-se detalhada no anexo I deste PAINT. 

 

PLANO DE TRABALHO 

Módulo Aba/Campos Conceito 

D
a

do
s 

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 pró-
prio. Utilizar os Textos-Chaves indica- dos para cada ação do 
PAINT. 

 

Pl
a

no
 d

e 
Tr

a
b

a
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 compati-
bilidade com os objetivos da Auditoria programada e contem-
plar os seguintes elementos estruturais: abrangência, oportuni-
dade, profundidade e extensão. 

 
 
Metodologia/ 
Definição da 
Amostra 

Compreendem os procedimentos, as técnicas e os métodos a se-
rem utilizados, visando atingir os objetivos previstos. 
Informar o método utilizado para obter-se uma amostra repre-
sentativa do universo a ser auditado, indicando da quantidade 
total qual será a amostra sobre a qual serão aplicados os proce-
dimentos e técnicas. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Auditoria 

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

Legislação 
Aplicável 

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

Riscos Deve ser registrada a possibilidade de algum acontecimento vir 
a impactar negativamente o trabalho de Auditoria. 
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Módulo Aba/Campos Conceito 

Ex
ec

uç
ã

o 

Procedimentos Em caso de necessidade de adaptação das ações a serem re-
alizadas 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/ Evidên-
cias 

Tem como objetivo demonstrar a evidência que fundamentará 
e comprovará a constatação relatada. As evidências podem 
ser Físicas, Testemunhais, documentais, analíticas ou de reexa-
mes. 

Inconformidades Devem ser registrados os erros ou irregularidades que compro-
metem a eficácia e a eficiência dos procedimentos adotados 
pela instituição. Descrever a inconformidade com objetividade 
e apontar, sempre que possível, os dispositivos legais infringi- 
dos e o período decorrência. 

Recomendações Devem ser inseridas as propostas de ação de correção e/ou 
melhoria nos controles apresentadas pela Auditoria com a fi-
nalidade de contribuir para o bom funciona- mento da institui-
ção 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 inconformida-
des já apresenta- das no Relatório de Auditoria, posicionando-
se quanto ao objetivo geral do trabalho de Auditoria execu-
tado. 

 

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 Audito-
ria. O relatório deve permitir a formação de opinião sobre as 
atividades realizadas. Verificar se a versão salva do relatório 
não está corrompida. 

 

Papéis de Trabalho Todo material recebido e desenvolvido deve ser arquivado, 
organizado e mantido pela equipe ou órgão para possíveis 
consultas futuras. 
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PLANO DE AÇÃO 

 I - Ações para Avaliação da Conformidade de Procedimentos: 
 

 

Item do PAINT I - 2 
Unidade Responsável Diretoria de Auditorias Especiais e Gestão de Riscos 
Objeto de Auditoria Auditoria vinculada a atuação dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS 

Objetivo (s) 

• Avaliar a execução das atividades inerentes aos serviços prestados pelos Centros de 
Atenção Psicossocial – CAPS, com foco finalístico e prioridade na análise do fluxo do 
usuário no sistema e a articulação dos serviços com os principais componentes da Rede 
de Atenção Psicossocial; 

• Verificar se os CAPS estão cumprindo a função no que tange ao atendimento ao pú-
blico portador de transtorno mental, conforme previsto nos dispositivos legais vigentes; 

• Avaliar a qualidade da assistência prestada ao usuário verificando se os procedimen-
tos efetuados estão em conformidade com as normas específicas bem como se os mes-
mos têm contribuído para a qualidade no atendimento às pessoas portadoras de 
transtornos mentais; 

• Verificar se os CAPS estão estruturados fisicamente e com quadro de pessoal sufici-
ente para suprir as demandas e exigências para um tratamento adequado. 

Produtos De Auditoria 
Tipo Relatório de Auditoria 

Quantidade 01 
Observação  

 

Item do PAINT I - 3 
Unidade Responsável Diretoria de Auditorias Especiais e Gestão de Riscos 
Objeto de Auditoria Auditoria nos processos de Dação em pagamento de Bens Imóveis. 

Objetivo (s) 
•  Verificar a regularidade dos procedimentos de Dação em pagamento de Bens Imó-

veis; 

Produtos De Auditoria 
Tipo Relatório de Auditoria 
Quantidade 01 

Observação  
 
 

Item do PAINT I - 1 
Unidade Responsável Diretoria de Auditoria de Desempenho 
Objeto de Auditoria Cumprimento do normativo referente ao Selo de Integridade de Contagem. 

Objetivo (s) 
• Verificar e cotejar o resultado da análise e pontuação aplicada às empresas partici-

pantes do Selo de Integridade de Contagem com a Documentação encaminhada ao 
Núcleo de Transparência e Prevenção à Corrupção – NTPC.   

Produtos De Auditoria 
Tipo Certificado de Auditoria 
Quantidade 01 

Observação A publicação deverá ser até 30 de novembro de 2021. 
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Item do PAINT I - 5 

Unidade Responsável Diretoria de Auditorias Especiais e Gestão de Riscos 
Objeto de Auditoria 

Auditoria no Contrato 066/2020 - Prestação de serviços especializados em estudo e 
emissão de laudo técnico dos danos estruturais e geológicos nas áreas/imóveis atingidos 
pelas chuvas ocorridas no Município de Contagem/MG. SDS – Legaliza. 

Objetivo (s) 
• Verificar o procedimento de aquisição do serviço e a execução do contrato; 

• Verificar se as especificações estão cumprindo as condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas no contrato e conforme previsto nos dispositivos legais vigentes; 

Produtos De Auditoria 
Tipo Relatório de Auditoria 
Quantidade 01 

Observação  

 
Item do PAINT I - 6 

Unidade Responsável Diretoria de Auditorias Especiais e Gestão de Riscos 
Objeto de Auditoria 

Auditoria nos Contratos 083/2019 e 084/2019 - Prestação de Serviços de Publicidade, 
de ações ligadas a produtos, serviços e projetos institucionais. SECOM – AB Positivo e 
2004 Publicidade. 

Objetivo (s) 
• Verificar o procedimento de aquisição do serviço e a execução do contrato; 

• Verificar se as especificações estão cumprindo as condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas no contrato e conforme previsto nos dispositivos legais vigentes; 

Produtos De Auditoria 
Tipo Relatório de Auditoria 
Quantidade 01 

Observação  

 
Item do PAINT I - 7 

Unidade Responsável Diretoria de Auditoria de Conformidade 

Objeto de Auditoria 

Auditoria no Contrato 025/2019 – RDC 003/2019 - Implantação da macrodrenagem e 
melhoria do transporte público coletivo do complexo da Avenida Maracanã contem-
plando obras de esgotamento sanitário, drenagem, obras de arte especiais, pavimenta-
ção, recuperação ambiental e urbanística, no trecho compreendido entre a Rua Albert 
Schwaitzer e a Rodovia LMG 808, no Município de Contagem/MG. SEMOBS – COESA. 

Item do PAINT I - 4 
Unidade Responsável Diretoria de Auditorias Especiais e Gestão de Riscos  
Objeto de Auditoria 

Auditoria nos Contratos Administrativos n° 046/2017 e 070/2019 - Execução de serviços 
de apoio e análise técnica ao programa de modernização da gestão administrativa 

Objetivo (s) 

• Avaliar, inspecionar e apurar a conformidade do processo de contratação e execução 
contratual da empresa; 

• Verificar se a aplicação dos serviços de estudo técnico e elaboração de modelagem 
de concessões, auxílio à fiscalização e verificação de contratos, gestão e gerencia-
mento de projetos em modelagem e processo de concessões estão sendo produzidos; 

• Avaliar no sentido de aferir a aderência do objeto contratado às normas e dispositivos 
legais vigentes bem como às condições pactuadas junto ao contrato. 

Produtos De Auditoria 
Tipo Relatório de Auditoria 
Quantidade 01 

Observação  
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Objetivo (s) 
• Verificar o procedimento de contratação da obra e a respectiva execução; 

• Verificar se as especificações estão cumprindo as condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas no contrato e conforme previsto nos dispositivos legais vigentes; 

Produtos De Auditoria 
Tipo Relatório de Auditoria 
Quantidade 01 

Observação  

 
Item do PAINT I - 8 

Unidade Responsável Diretoria de Auditoria de Conformidade 
Objeto de Auditoria 

Auditoria no Contrato 01/2020 - Serviços de engenharia de apoio técnico, administrativo 
e gerencial para supervisão e fiscalização das obras vinculadas ao SIM - Sistema Inte-
grado de Mobilidade de Contagem-MG. TransCon – CSL 

Objetivo (s) 
• Verificar o procedimento de aquisição do serviço e a execução do contrato; 

• Verificar se as especificações estão cumprindo as condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas no contrato e conforme previsto nos dispositivos legais vigentes; 

Produtos De Auditoria 
Tipo Relatório de Auditoria 
Quantidade 01 

Observação  

 
Item do PAINT I - 9 

Unidade Responsável Diretoria de Auditoria de Conformidade 
Objeto de Auditoria 

Auditoria no Programa Pró-escola – Caixas Escolares – Verificar caixas escolares aten-
didas pelo programa Pró-escola que buscava revitalizar unidades escolares do Município 

Objetivo (s) 

• Verificar os critérios de seleção das caixas escolares; 

• Analisar os atendimentos dos normativos do programa pelas caixas escolares; 

• Verificar as prestações de contas dos recursos repassados bem como a transparência 
de todo o programa. 

• Avaliar, por amostragem, a execução das obras e comparar com os projetos apre-
sentados.  

Produtos De Auditoria 
Tipo Relatório de Auditoria 
Quantidade 01 

Observação  

 
Item do PAINT I - 10 

Unidade Responsável 
Diretoria de Auditoria de Conformidade / Diretoria de Auditorias Especiais e Gestão 
de Risco 

Objeto de Auditoria 

Auditoria no Termo de Colaboração 004/2018 - Cooperação técnica e financeira entre 
o Município e a OSC para execução de ações relacionadas à política nacional de segu-
rança alimentar e nutricional, criada pelo Decreto Presidencial N.º 7272/2010, com vistas 
a diminuir os custos diretos e indiretos da refeição e torná-la acessível às famílias e pes-
soas em situação de insegurança alimentar e nutricional. O Município de Contagem subsi-
diará o Projeto Restaurante Popular Eldorado, Ressaca e Nova Contagem, além da Co-
zinha Comunitária Ressaca e Nova Contagem com capacidade para atender cerca de 
4.600 (quatro mil e seiscentas) pessoas diariamente. SMDS – Núcleo de Incentivo à Cultura 
- NIC 

Objetivo (s) 
• Verificar o procedimento de parceria firmado e a respectiva execução; 

• Verificar se as especificações estão cumprindo as condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas no termo e conforme previsto nos dispositivos legais vigentes; 

Produtos De Auditoria 
Tipo Relatório de Auditoria 
Quantidade 01 

Observação  
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Item do PAINT I - 11 

Unidade Responsável Diretoria de Auditorias Especiais e Gestão de Riscos 
Objeto de Auditoria 

Auditoria no Contrato Administrativo 062/2016 – Prestação de serviços terceirizados – 
fornecimento de mão de obra, sem o fornecimento do material necessário a execução dos 
serviços de natureza contínua. SMS – PRESTAR  

Objetivo (s) 
• Verificar o procedimento de aquisição do serviço e a execução do contrato; 

• Verificar se as especificações estão cumprindo as condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas no contrato e conforme previsto nos dispositivos legais vigentes; 

Produtos De Auditoria 
Tipo Relatório de Auditoria 
Quantidade 01 

Observação  

 
Item do PAINT I - 12 

Unidade Responsável Auditoria Geral 
Objeto de Auditoria Auditoria no Contrato Administrativo 001/2018 – SEFAZ - CADENCE 

Objetivo (s) 
• Verificar o procedimento de aquisição do serviço e a execução do contrato; 

• Verificar se as especificações estão cumprindo as condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas no contrato e conforme previsto nos dispositivos legais vigentes; 

Produtos De Auditoria 
Tipo Relatório de Auditoria 
Quantidade 01 

Observação  

 
 
II - Ações para Atendimento de Demandas dos Órgãos do Executivo 
Municipal e de Controle Externo 
 

Item do PAINT II - 1 
Unidade Responsável Diretoria de Auditoria de Desempenho 

Objeto de Auditoria 

Elaboração de Relatório de Controle Interno Anual, relativo à prestação de contas – SI-
COM, a ser emitido em observância a Instrução Normativa TCE/MG nº 04/2017, que es-
tabelece normas sobre composição e apresentação da prestação de contas de exercício 
financeiro da Administração Pública Direta e Indireta. 

Objetivo (s) 

• Efetuar a avaliação do cumprimento e da execução das metas previstas no Plano Plu-
rianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual 
(LOA); 

• Comprovar a legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial e 
avaliar os resultados quanto à eficiência e eficácia; 

• Proceder à avaliação sobre as providências adotadas pelo gestor diante de danos 
causados ao erário, informar a relação das auditorias contábil, financeira, orçamentá-
ria, operacional e patrimonial realizadas no ano-exercício e emitir parecer conclusivo 
sobre as contas de exercício.  

Produtos De Auditoria 
Tipo Relatório de Auditoria - RCI 
Quantidade 06 

Observação 
01 Relatório sobre os dados consolidados, referentes ao Executivo do Município. (Prazo 
de execução – Março/2021) 
06 Relatórios relativos a Administração Indireta. (Prazo de execução – Maio/2021) 
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Item do PAINT II - 2 
Unidade Responsável Diretoria de Auditorias Especiais e Gestão de Riscos 
Objeto de Auditoria 

Monitoramento dos processos de Tomada de Contas Especial para fins de elaboração do 
relatório de auditoria e certificado exigidos pela IN 03/2013 do TCEMG. 

Objetivo (s) 
• Emitir relatório e certificado acerca da regularidade do processo de tomada de con-

tas especial 

Produtos De Auditoria 
Tipo 

Relatório de Auditoria de Tomada de Contas Especial e Certificado de Audi-
toria sobre Tomada de Contas Especial. 

Quantidade Sob demanda 
Observação  

 

Item do PAINT II - 3 
Unidade Responsável Diretoria de Auditoria de Desempenho. 
Objeto de Auditoria Apuração da consistência dos enviados ao SICOM – TCEMG 

Objetivo (s) 

• Verificar a transmissão dos dados enviados ao Sistema de Contas dos Municípios – SI-
COM dos arquivos referentes ao módulo “Acompanhamento Mensal” enviado pelo Po-
der Executivo ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio de técnicas de amos-
tragem.  

Produtos De Auditoria 
Tipo Relatório de Auditoria 
Quantidade 01 

Observação  
 
 

Item do PAINT II - 4 
Unidade Responsável Diretoria de Auditoria de Desempenho 
Objeto de Auditoria Transparência das informações sobre as contas municipais através de Audiências Públicas; 

Objetivo (s) 
• Levantar dados e informações contábeis  

• Apresentar as audiências públicas  

Produtos De Auditoria 
Tipo Apresentação 

Quantidade 3 
Observação  

 
 

Item do PAINT II - 5 
Unidade Responsável Auditoria-Geral 
Objeto de Auditoria 

Atendimento de consultas técnicas e assessoramento às demais unidades do órgão/enti-
dade, a fim de elucidar dúvidas, atuar na prevenção de erros e falhas formais, otimiza-
ção de procedimentos e sugestões de auditoria. 

Objetivo (s) 

• Apoiar tecnicamente os órgãos do município; 

• Prevenir erros e falhas formais; 

• Otimizar procedimentos; 

• Relacionar com os demais órgãos do município. 

Produtos De Auditoria 
Tipo Nota Técnica e Ofício 
Quantidade Sob Demanda 

Observação  
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III - Ações de Acompanhamento 

 
Item do PAINT III - 1 

Unidade Responsável Diretoria de Auditorias Especiais e Gestão de Riscos 
Objeto de Auditoria 

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

Objetivo (s) 

• Conhecer e facilitar a realização de eventuais trabalhos e diligências realizados por 
outros órgãos de controle; 

• Garantir o atendimento tempestivo das demandas formuladas pelos órgãos de con-
trole; 

• Identificar e conhecer pontos de auditoria eventualmente levantados no trabalho reali-
zado; 

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

Produtos De Auditoria 
Tipo Ofícios (*) 

Quantidade Sob demanda 
Observação (*) outros produtos podem ser emitidos à medida da conveniência e necessidade. 

 

Item do PAINT III - 2 
Unidade Responsável Diretoria de Auditoria de Desempenho 
Objeto de Auditoria 

Acompanhamento dos Demonstrativos Contábeis, Orçamentários e Financeiros, com confe-
rência dos demonstrativos relacionados aos Órgãos de Controle Externo – União e Es-
tado. 

Objetivo (s) 
• Conferir os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária – RREO e Relatório de 

Gestão Fiscal – RGF com os dados constantes no Sistema SICOF/SAFCI 
 

Produtos De Auditoria 
Tipo Certificado de Auditoria 
Quantidade 05 (bimestral) 

Observação  
 

Item do PAINT III - 3 
Unidade Responsável Diretoria de Auditoria de Desempenho 
Objeto de Auditoria 

Acompanhamento das Concessões de Diárias de Viagem, a fim de promover o controle 
da Prestação de Contas dos valores concedidos, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 
1.355/2010. 

Objetivo (s) 

• Acompanhar os prazos das prestações de contas; 

• Notificar o servidor inadimplente para regularizar as pendências; 

• Restabelecer a regularidade quanto às Diárias de Viagem, resguardando assim o erá-
rio público. 

Produtos De Auditoria 
Tipo Certificado de Auditoria 

Quantidade 01  
Observação  
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Item do PAINT III - 5 
Unidade Responsável Diretoria de Auditoria de Desempenho 
Objeto de Auditoria 

Acompanhamento das Concessões de Adiantamentos Financeiros, a fim de promover o 
controle da Prestação de Contas dos valores concedidos, em cumprimento ao Decreto Mu-
nicipal nº 424/2014. 

Objetivo (s) 

• Acompanhar os prazos das prestações de contas; 

• Notificar o servidor inadimplente para regularizar as pendências; 

• Restabelecer a regularidade quanto aos Adiantamentos Financeiros, resguardando as-
sim o erário público.  

Produtos De Auditoria 
Tipo Certificado de Auditoria 

Quantidade 01  
Observação  

 

Item do PAINT III - 6 
Unidade Responsável Diretoria de Auditoria de Conformidade 
Objeto de Auditoria 

Verificação da legalidade, para fins de registro, dos atos de concessão de aposentado-
ria e pensão dos órgãos e entidades da administração direta e indireta – FISCAP. 

Objetivo (s) 

• Verificar a correta instrução de cada processo de concessão de aposentadoria, pen-
são e reforma em observância aos normativos do TCEMG e demais normas pertinen-
tes; 

• 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; 

• Fluxograma e conhecer o processo de concessão de aposentadoria no âmbito do ór-
gão/entidade; 

• Emitir parecer junto ao FISCAP - Sistema de Fiscalização dos Atos de Pessoal do 
TCEMG. 
 

Produtos De Auditoria 
Tipo Certificado de Auditoria 
Quantidade 12 (mensal) 

Observação  
  

Item do PAINT III - 4 
Unidade Responsável Diretoria de Auditoria de Desempenho 
Objeto de Auditoria 

Apuração da regularidade fiscal, jurídica, previdenciária das certidões relativas ao Muni-
cípio de contagem, no intuito de promover o controle preventivo da vigência e regulari-
dade das certidões, conforme estabelecido no Decreto nº 058, de 29 de abril de 2013. 

Objetivo (s) 

• Avaliar a validade das certidões; 

• Recomendar apuração das responsabilidades dos agentes em caso de eventual venci-
mento ou negativação das certidões; 

• Reestabelecimento da regularidade. 

Produtos De Auditoria 
Tipo Certificado de Auditoria 
Quantidade 12 (mensal) 

Observação Sistemas CAUC e CAGEC 
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  Item do PAINT III - 8 
Unidade Responsável Diretoria de Auditoria de Conformidade 
Objeto de Auditoria Trilha de acompanhamento Sistema Transparência das Parcerias 

Objetivo (s) 
• Verificar a utilização através da inserção das informações no Sistema de Transparên-

cia das Parcerias firmadas entre as Organizações da Sociedade Civil e o Município; 

Produtos De Auditoria 
Tipo Nota Técnica 
Quantidade 02 - Semestral 

Observação  

 

IV - Ações Especiais e de Inovação 

 

Item do PAINT IV - 1 
Unidade Responsável Diretoria de Auditoria de Desempenho 
Objeto de Auditoria Adoção do Sistema de Auditoria SABWEB pela Auditoria Geral 

Objetivo (s) 
• Acompanhar, diligenciar e homologar o Sistema de Auditoria de SaeWeb; 

• Estabelecer rotinas de utilização; 

• Promover treinamento de capacitação para os servidores da Auditoria Geral. 

Produtos De Auditoria 
Tipo Relatório Diagnóstico 
Quantidade 01 

Observação  

 
  

 V - Ações decorrentes da Pandemia Mundial: 
 

Item do PAINT V – 1 
Unidade Responsável Diretoria de Auditoria de Conformidade  

Objeto de Auditoria 

Auditoria no Processo Administrativo 101/2020 – Dispensa 43/2020 - Contratação emer-
gencial direta para atuação como agente comercial na aquisição de equipamentos hospi-
talares por meio de importação direta em todas as frentes necessárias, para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde de Contagem  na implantação de 107 leitos de terapia 
intensiva conforme a necessidade no plano de contingencia de enfrentamento ao Covid-
19. SMS – Bernardo Ribeiro do Sacramento & Cia LTDA 

  Item do PAINT III - 7 
Unidade Responsável Diretoria de Auditoria de Desempenho 
Objeto de Auditoria 

Monitoramento das Respostas ao Relatório Índice de Efetividade na Gestão Municipal – 
IEGM/TCE-MG 

Objetivo (s) 

• Encaminhar os questionários para as áreas envolvidas; 

• Monitorar e receber as respostas dos questionários; 

• Compilar as informações e encaminhar ao TCE-MG.  
 

Produtos De Auditoria 
Tipo Certificado de Auditoria 
Quantidade 01 

Observação  
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Objetivo (s) 

• Verificar o procedimento de aquisição dos equipamentos e a execução do contrato; 

• Verificar se as especificações estão cumprindo as condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no contrato e conforme previsto nos dispositivos legais vigentes; 
 

Produtos De Auditoria 
Tipo Relatório de Auditoria 

Quantidade 01 
Observação  

 
Item do PAINT V - 2 

Unidade Responsável Diretoria de Auditoria de Conformidade  
Objeto de Auditoria 

Auditoria no Contrato Administrativo n° 132/2020, cujo objetivo é a Contratação Emer-
gencial para a prestação de serviço de operacionalização do repasse de valores do 
vale merenda. Seduc – CDC Card 

Objetivo (s) 
• Verificar o procedimento de aquisição do serviço e a execução do contrato; 

• Verificar se as especificações estão cumprindo as condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no contrato e conforme previsto nos dispositivos legais vigentes; 

Produtos De Auditoria 
Tipo Relatório de Auditoria 
Quantidade 01 

Observação  
 
 
 

Item do PAINT V – 3 
Unidade Responsável Diretoria de Auditoria de Conformidade 
Objeto de Auditoria 

Auditoria no Processo Administrativo nº.063/2020 - Dispensa n°020/2020. Contratação 
de empresa para aquisição de material médico hospitalar para o enfrentamento da 
pandemia do Covid-19 (máscaras e macacão). SMS – Quest Internacional 

Objetivo (s) 

• Verificar o procedimento de aquisição dos materiais e a execução do contrato; 

• Verificar se as especificações estão cumprindo as condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no contrato e conforme previsto nos dispositivos legais vigentes; 

 

Produtos De Auditoria 
Tipo Relatório de Auditoria 

Quantidade 01 
Observação  

 
 

  Item do PAINT V - 4 
Unidade Responsável Diretoria de Auditoria de Conformidade 
Objeto de Auditoria Trilha de acompanhamento do Procedimento de Vacinação contra COVID19 

Objetivo (s) 
• Verificar a regularidade do procedimento de vacinação contemplando as etapas e 

o público-alvo previstos. 
 

Produtos De Auditoria 
Tipo Nota Técnica 
Quantidade 03 - Trimestral 

Observação  
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VI - Ações para Avaliação de Programas: 
 
 

Item do PAINT VI - 1 
Unidade Responsável Diretoria de Auditoria de Desempenho 
Objeto de Auditoria Auditoria visando a análise e verificação do Programa “Cidade Nota 10” vinculado à 

Secretaria de Educação. 

Objetivo (s) 

• Confrontar a legislação pertinente ao Programa objeto da Auditoria com a sua execu-
ção no Município;  

• Avaliar a execução orçamentária, financeira e patrimonial dos Projetos Estruturados 
e/ou Programas de governo de maior representatividade vinculados à SEDUC; 

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

• Aplicar os índice e metodologia constantes no manual elaborado pela Auditoria-Geral 
do Município; 

• Avaliar a execução das despesas incorridas pelo órgão por elemento/item de des-
pesa. 

Produtos De Auditoria Tipo Relatório de Auditoria 
Quantidade 01 

Observação  

 
 

VII - Ações de Avaliação de Efetividade: 
 

 
 

VIII - Ações de capacitação aos órgãos do Município 
 

Item do PAINT VlII – 1 
Unidade Responsável Diretoria de Auditorias Especiais e Gestão de Riscos  
Objeto de Auditoria 

Capacitação de servidores dos órgãos municipais para atuação nos procedimentos de To-
mada de Contas Especial. 

Objetivo (s) 
• Treinar servidores relacionado ao procedimento de Tomada de Contas Especial, de 

acordo com as condições previstas na Instruções Normativas do TCE/MG e nos norma-
tivos municipais; 

Produtos De Auditoria 
Tipo Treinamento 

Quantidade 01 
Observação  

Item do PAINT VII - 1 
Unidade Responsável Auditoria-Geral 
Objeto de Auditoria Avaliação do cumprimento das recomendações contidas nos Relatórios de Auditoria. 

Objetivo (s) 

• Proceder sistematicamente ao monitoramento das recomendações e, havendo evolu-
ção na sua implementação, proceder ao preenchimento das informações prestadas 
pelo auditado, assim como a manifestação do auditor acerca da efetividade; 

• Emitir o relatório de avaliação de efetividade, observando principalmente o prazo. 
 

Produtos De Auditoria 
Tipo Relatório de Avaliação de Efetividade 
Quantidade Conforme forem exortados os Relatórios de Auditoria 

Observação  
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Item do PAINT VlII – 2 
Unidade Responsável Diretoria de Auditoria de Conformidade 
Objeto de Auditoria 

Capacitação de servidores dos órgãos municipais para atuação nos procedimentos vincu-
lados as parcerias com o 3º setor firmadas pelo Município; 

Objetivo (s) 
• Treinar servidores relacionados aos procedimentos vinculados à Lei Federal nº 

13.019/2014; 

• Fomentar a utilização do sistema de gestão e transparência das parcerias; 

Produtos De Auditoria 
Tipo Treinamento 

Quantidade 01 
Observação  

 
 

Item do PAINT VlII – 3 
Unidade Responsável Diretoria de Auditoria de Conformidade  
Objeto de Auditoria 

Capacitação de servidores dos órgãos municipais para atuação como fiscais/gestores de 
contratos/convênios; 

Objetivo (s) 
• Treinar servidores relacionados aos procedimentos de fiscalização/gestão de contra-

tos e convênios. 
 

Produtos De Auditoria 
Tipo Treinamento 

Quantidade 01 
Observação  
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