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I – CONTEXTO 

Após a elaboração do Dossiê Trimestral de Atividades, em 31/03/2021, reforçamos o 

compromisso da Auditoria Geral do Município em informar e dar transparência aos 

trabalhos realizados através agora deste Dossiê Semestral. 

O documento tem por objetivo atender as disposições constantes da Lei Complementar nº 

255/2018, em especial quanto a divulgação, acompanhamento, avaliação e promoção da 

transparência, ao demonstrar, de forma objetiva, os resultados alcançados pela Auditoria 

Geral do Município de Contagem, no cumprimento de suas atribuições constitucionais e 

legais, alinhadas às diretrizes estabelecidas no Plano Anual de Auditoria – PAINT/2021. 

O PAINT/2021 é um dos instrumentos de governança que estabelece previamente 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, legalidade e legitimidade dos atos de gestão, trazendo benefícios, sejam 

eles de ordem financeira e não financeira, e ainda, de forma simultânea, atua enquanto 

instrumento de proteção e defesa do cidadão e como mecanismo de auxílio para o 

aprimoramento da Administração Pública.   

Nesse sentido, o planejamento e execução das auditorias e atividades correlacionadas são 

concebidos com base em critérios de materialidade, relevância, criticidade e desempenho, 

sendo observada a ordem de prioridade estabelecida no Planejamento Geral de Auditorias. 

Ademais, foram considerados os efeitos decorrentes da Pandemia Mundial do COVID-19 

com estabelecimento de ações/pontos de auditoria pautados no atual cenário de crise na 

saúde pública, de recessão econômica, mudança de gestão municipal (novo mandato) e 

adoção do teletrabalho com escala de revezamento, fatores estes que lançaram desafios à 

Auditoria-Geral no presente ano. 

Dessa forma, a Auditoria-Geral intensificou seus esforços nas atividades consideradas 

essenciais ao desempenho da gestão pública, sendo as principais apresentadas a seguir, 

neste relatório. 

 

II – INTRODUÇÃO 

A estrutura, as competências e atribuições da Controladoria Geral do Município de 

Contagem estão definidas no Decreto nº 437/2018, sendo sua finalidade a defesa do 

patrimônio público e garantia da transparência da gestão, o desenvolvimento de ações de 
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controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria, 

tendo suas competências definidas no art. 11 da Lei Complementar nº 247, de 29 de 

dezembro de 2017. 

Por sua vez, a Auditoria Geral do Município é responsável pela avaliação dos controles 

internos da Administração Pública Municipal, através de critérios técnicos e legais, 

mediante auditorias preventivas, concomitantes 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 planejamento, execução e 

monitoramento, e, ainda, assessoramento aos gestores da Administração Direta e Indireta.  

A equipe da Auditoria Geral comprometida com o cumprimento das diretrizes estabelecidas 

no Plano Anual de Auditoria – PAINT/2021 é a seguinte: 

 

Considerando que a execução das ações do Plano Anual de Auditoria Interna – 

PAINT/2021 serve de base para aferir o cumprimento de metas do acordo de resultados da 

Auditoria Geral do Município de Contagem, no decorrer deste relatório, apresentamos as 

informações complementares e o detalhamento das ações de auditoria ocorridas no 1º 

Semestre de 2021. 

Lembramos que os trabalhos de auditoria previstos, os objetivos específicos a serem 

alcançados, bem como a completude dos registros das ações previstas no Plano de Ação do 

PAINT/2021, encontram-se detalhadas e disponíveis para consulta através do Portal da 

Prefeitura Municipal de Contagem, no endereço eletrônico 

http://www.contagem.mg.gov.br, nos Atos Normativos da Controladoria Geral do 

Município. 

NOME MATRÍCULA FUNÇÃO
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 1523778 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO-DAD

LILIAN MARIA DE SÁ SANTOS 1357685 DIRETORA DE AUDITORIAS ESPECIAIS E GESTÃO DE RISCOS-DAE

FLORO REIS DE VASCONCELOS 1464473 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

FRANCIELE DA SILVA PEREIRA 1550701 ESTAGIÁRIO

ANDRÉ FELIPE DE SOUZA RODRIGUES 1550656 ESTAGIÁRIO

BYANCA DELAMORE GALVÃO 1522334 ESTAGIÁRIA
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III - TRABALHOS E ATIVIDADES 

Cumpre destacar que o 1º semestre de 2021 foi impactado pela sequência da pandemia do 

Covid-19, sendo necessária a adoção de medidas de isolamento social pelas autoridades 

estaduais e municipais.  

Nesse sentido, a Controladoria Geral estabeleceu uma série de medidas temporárias a fim 

de mitigar os efeitos da pandemia no âmbito interno. Assim, foi necessário estabelecer 

regime misto de trabalho para a Auditoria Geral, sendo parte em teletrabalho (home-office) 

com escala de revezamento, a fim de garantir a continuidade do serviço de maneira segura 

para a saúde e bem-estar de servidores, estagiários e colaboradores.  

Neste contexto, foi mantido o pleno funcionamento dos trabalhos previstos, com o 

detalhamento das ações e resultados alcançados no 1º Semestre de 2021 apresentados a 

seguir. 

 

III.1 - Treinamento Introdutório 

 

Em 27/01/2021 a Auditoria Geral realizou momentos de integração com os novos 

servidores comissionados e com os servidores efetivos da casa através do treinamento 

introdutório. Mediante as ações de ambientação e boas-vindas aos servidores, o treinamento 

promovido teve como foco as atribuições, competências e noções dos trabalhos executados 

pelo órgão, bem como a relevância da atuação da Auditoria Interna para a sociedade e para 

a gestão municipal. 

A importância do controle interno, a legislação aplicada, a estrutura, atribuições, atividades 

desempenhadas, os processos e produtos gerados pela auditoria geral foram apresentados no 

treinamento que ocorreu na sala de reuniões da Controladoria Geral. 
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O treinamento introdutório faz parte do plano de capacitação da Auditoria Geral e visou a 

apresentação das atividades rotineiras de cada diretoria, bem com a preparação dos 

servidores para o desempenho de atribuições relativas às competências e atribuições de seus 

cargos. 

Importante ressaltar que o processo de recrutamento e seleção de servidores, nesta nova 

gestão, foi pautado em perfis de competências para os cargos/funções de livre provimento 

de natureza técnica ou gerencial. Registra-se que foi priorizado as habilidades, 

conhecimentos, atitudes e competências necessárias para cada um dos cargos 

comissionados da Auditoria Geral. 

Merece registro também que, dos 5 cargos de recrutamento amplo disponíveis para 

prestarem serviços de assessoramento á Auditoria Geral, 2 foram ocupados por servidores 

efetivos vinculados originalmente a outras carreiras e outras Secretarias. 

Ademais, as diretorias constantes na estrutura da Auditoria Geral foram todas ocupadas por 

servidores de carreira com vasta experiência, qualificação e competência técnica, o que 

demonstra um forte compromisso da gestão para o alcance dos objetivos almejados pelo 

órgão, senão vejamos: 

 

 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

AUDITORIA GERAL

Estrutura da Auditoria Geral

Auditoria Geral

Zanio Gontijo

Diretoria de Auditoria 
de Desempenho  

Diretoria de Auditoria 
de Conformidade

Diretoria de 
Auditorias Especiais 
e Gestão de Risco

Micheline de Moraes

Efetivo/Comissionado

Equipe:

1 Auditor Efetivo

1 Assessor Comissionado

1 Estagiário

Renata Terra Mesquita 

Mazzoni

Efetivo/Comissionado

Equipe:

2 Auditores Efetivos

2 Assessores Comissionados

1 Estagiário

Lílian Maria de Sá Santos

Efetivo/Comissionado

Equipe:

2 Auditores Efetivos

2 Assessores Comissionados

1 Estagiário
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III.2 - Elaboração do Plano Anual de Auditoria - PAINT 

O Plano Anual de Auditoria – PAINT foi elaborado considerando a Matriz de Risco 

existente e discutido de forma técnica por toda equipe da Auditoria Geral ao longo do mês 

de janeiro e início de fevereiro, sendo aprovado na sua integralidade e sem ressalvas pelo 

Controlador Geral do Município, demonstrando, desta forma, a confiança na equipe técnica 

responsável. 

Após a elaboração do documento, pela primeira vez desde a sua previsibilidade legal, o 

PAINT foi publicado no Diário Oficial de Contagem - DOC - no dia 16/02/2021, dando 

transparência as ações do órgão para o ano de 2021. 

O PAINT encontra-se disponível para consulta no Portal da Prefeitura 

(http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/arquivos/atos_normativos/resolucao-cgm-n-001-

2021-paint-anexo-20210218031206.pdf). 

 

III.3 – Plano de Aplicação do PAINT/2021 

Não obstante a importância e a existência do PAINT como instrumento de planejamento 

norteador das atividades de Auditoria, era necessário também a criação de um plano de 

aplicação das ações previstas nele. 

Desta forma, foi elaborado o Plano de Aplicação que traz informações acerca das equipes 

de trabalho, período de execução e prazo de execução das ações previstas no PAINT.  

Através deste documento é possível verificar quando e quem será responsável pela 

condução de cada trabalho previsto. 

 

III.4 - Visitas recebidas (Itajubá, Sete Lagoas) 

A Controladoria Geral e os demais órgãos que a compõe receberam nos meses de janeiro e 

fevereiro a presença de servidores representantes das Controladorias das cidades de Itajubá 

e Sete Lagoas (27/01 – Itajubá, 16/02 – Sete Lagoas). 

As visitas tiveram o intuito de troca de experiências, além de terem a oportunidade de 

conhecerem a estrutura e os trabalhos desenvolvidos pelo órgão de Contagem. 

Nas oportunidades, no caso da Auditoria Geral, tanto os servidores de Itajubá, quanto os de 

Sete Lagoas, participaram do treinamento introdutório que estava sendo ministrado à equipe 

da Auditoria Geral ou da apresentação do PAINT 2021. 

http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/arquivos/atos_normativos/resolucao-cgm-n-001-2021-paint-anexo-20210218031206.pdf
http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/arquivos/atos_normativos/resolucao-cgm-n-001-2021-paint-anexo-20210218031206.pdf
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A Prefeitura de Sete Lagoas divulgou a visita realizada através do link a seguir: 

https://www.setelagoas.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/sete-lagoas-e-contagem-

estreitam-relacoes-para-aumentar-a-eficiencia-da-administracao-publica/58103. 

III.5 - Audiências Públicas  

Nos dias 25/02/2021 e 27/05/2021, a Prefeitura de Contagem, por meio da Controladoria 

Geral do Município, realizou na Câmara Municipal de Contagem, as audiência públicas 

com a prestação de contas relativas ao cumprimento das metas fiscais do município no 

exercício de 2020 (25/02/2021), bem como as relativas ao 1º quadrimestre de 2021 

(27/05/2021), de acordo com as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

101/2000). 

Nas oportunidades foram apresentados os dados sobre receitas, despesas e cumprimento de 

índices legais alcançados pelo município, que mais uma vez cumpriu com os percentuais 

mínimos de gastos e investimentos nas áreas de Educação e Saúde. Foram apresentados 

também os dados referentes aos gastos com pessoal e o detalhamento do endividamento do 

município. 

O material apresentado bem como as prestações de contas quadrimestrais de anos 

anteriores, estão disponíveis para consulta no Portal da Prefeitura: 

(http://www.contagem.mg.gov.br/transparencia/public/audiencia-publica/aud_publica/ 

modulo). 

 

III.6 – Relatório de Controle Interno - R.C.I. - Prestação de Contas 2020 TCE-MG 

O Relatório de Controle Interno – R.C.I. – é parte integrante da prestação de contas do 

exercício financeiro de 2020 que deve ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais – TCE/MG até a data de 31/03/2021.  

Este documento cumpre uma exigência prevista e regulamentada através da Instrução 

Normativa 004/2017 do Tribunal, além de previstos em outros normativos legais. 

Diante dessa exigência, a Auditoria Geral do Município encaminhou, em 30/03/2021, o 

referido Relatório ao Setor de Contabilidade da Secretaria de Fazenda do município, órgão 

responsável pelo encaminhamento de controle externo estadual, cumprindo, portanto, o 

prazo previsto e tendo concluído pela aprovação das contas com as ressalvas descritas no 

documento. 

 

 

 

https://www.setelagoas.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/sete-lagoas-e-contagem-estreitam-relacoes-para-aumentar-a-eficiencia-da-administracao-publica/58103
https://www.setelagoas.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/sete-lagoas-e-contagem-estreitam-relacoes-para-aumentar-a-eficiencia-da-administracao-publica/58103
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III.7 – Índice de Efetividade na Gestão Municipal – IEGM/TCE-MG – Questionário 

O Índice de Efetividade na Gestão Municipal - IEGM que está em sua sétima edição é uma 

ferramenta (questionário) disponibilizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais – TCE-MG que permite aos gestores, ao respondê-lo, conhecer a situação da gestão 

de seu município e verificar a evolução das suas políticas públicas em relação aos anos 

anteriores, bem como comparar com o cenário de outros municípios. A mensuração 

proporcionada pelo índice possibilita a verificação de resultados, eventuais correções de 

rumos, a reavaliação de prioridades e a consolidação do planejamento do município.  

Desde o exercício de 2018, a análise do IEGM faz parte do escopo do processo de 

Prestação de Contas anuais dos municípios mineiros. 

A Auditoria Geral tem o papel de realizar a gestão do preenchimento do questionário, 

fazendo a interface com todas as unidades do município responsáveis por responder as 

perguntas inerentes ao seu campo de atuação e gestão.  

Para este ano, o Questionário do IEGM contou com 245 perguntas divididas nos seguintes 

módulos: Edu, Gov ti, Planejamento, Saúde, Cidade, Fiscal e AMB. 

Munida de todas as respostas encaminhadas pelos órgãos e feitas às respectivas 

compilações, a Diretoria de Auditoria de Desempenho transmitiu questionário via Sistema 

próprio do TCE-MG. 

A transmissão do Questionário foi realizada dia 18/03/2021, sendo que a data final para a 

realização do procedimento era 19/03/2021. 

 

III.8 – Manual da Trilha de Auditoria da Vacinação do COVID-19 

A Diretoria de Auditoria de Conformidade na intenção de colaborar e analisar os 

procedimentos vinculados a Vacinação contra o COVID-19 elaborou um manual contendo 

as ações de Auditoria e de acompanhamento a serem realizadas periodicamente e que 

servirá de base para atuação sistemática de seus Auditores. 

 

Em um momento que vivenciamos inúmeras denúncias relativas ao não cumprimento dos 

critérios preferenciais de grupos profissionais e etários previstos no Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação, a atuação do Controle Interno Central do Município é 

condição importante na contribuição para as boas práticas administrativas na área da saúde. 
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III.09 – Proposta de Programa de Capacitação de servidores para o ano de 2021 

A Auditoria Geral em conjunto com as diretorias que a compõem, elaborou proposta de 

capacitação para o seu corpo de servidores, sendo encaminhado o referido documento para 

a apreciação, considerações e anuência do Controlador-Geral do Município na data de 

25/03/2021. 

O intuito da proposta é prover o servidor do órgão de cursos e treinamentos que irão 

colaborar com a sua atuação e melhoria da capacidade de realização das suas atribuições. 

A sua elaboração levou em conta o momento de pandemia e restrições, sendo que a sua 

aplicação está prevista para o 2º semestre de 2021, podendo ser realizada na sua plenitude 

através de cursos à distância. 

 

III.10 – Revisão do Plano de Ação do Gerenciamento de Riscos do Processo de 

Auditoria 

Em 2019, a Auditoria Geral do Município, de forma inédita no Município, realizou um 

trabalho piloto de Gerenciamento de Risco em toda cadeia do processo de “Auditoria” do 

órgão. Foram 23 encontros semanais de servidores do órgão que construíram a sua própria 

metodologia de gerenciamento de risco e apresentaram uma série de produtos de gestão 

oriundos dos trabalhos realizados. 

Dentre os produtos construídos e apresentados pelos servidores envolvidos está o Plano de 

Ação que foi gerado no intuito de mitigar os riscos identificados ao longo do processo. 

Neste Plano consta a relação dos riscos, as medidas que serão adotadas para mitigá-los, os 

responsáveis pela implementação destas medidas, os prazos para implementação, os 

indicadores de desempenho e as metas relacionadas às ações propostas. 

Em 2020, este plano de ação foi aplicado mesmo com as adversidades oriundas da 

Pandemia do Covid-19 e para 2021, uma revisão foi realizada no intuito de adequar as 

ações previstas em decorrência do monitoramento previsto e realizado ao longo do ano 

anterior. 

 

III.11 – Capacitação Lei Federal 13.019/2014 – Marco Regulatório das Organizações 

da Sociedade Civil. 

 

A Controladoria Geral do Município, através da Diretoria de Auditoria de Conformidade, 

realizou capacitação aos Servidores Municipais nos dias 1º e 2 de Junho, com foco na Lei 

Federal nº 13.019/14, que regulamenta as parcerias firmadas com as Organizações da 

Sociedade Civil - OSC. 
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O evento foi de encontro às “Ações de Capacitação aos Órgãos do Município” previstas 

no Plano Anual de Auditoria e contou com a presença de mais de 60 servidores de 9 

Secretarias que estão diretamente ou indiretamente envolvidas com as atribuições advindas 

da referida Lei. 

A Capacitação ocorreu de forma virtual através da do “Microsoft Teams”, plataforma 

oficial utilizada pelo Município de Contagem. 

 

III.12 - Trabalhos realizados 

Como sabemos, o início de cada mandato é, geralmente, o momento em que o novo gestor 

público encontra as maiores dificuldades e preocupações para agir. Neste contexto, a 

Auditoria Geral do município busca contribuir para a ocorrência de uma transição sem 

percalços, preservando a continuidade, regularidade e efetividade da prestação dos serviços 

públicos.   

Com essa perspectiva, foram emitidas 20 Notas Técnicas no período, que tiveram o 

propósito de orientar dirigentes dos órgãos e entidades da Administração Pública 

Municipal, contribuindo para a redução de erros, falhas, desperdícios, irregularidades e 

riscos envolvidos nos processos sob consulta.  

No mesmo sentido, foram emitidos 18 Certificados de Auditoria, nos quais a Auditoria 

Geral avalia e valida procedimentos administrativos realizados ou em andamento. 

A atuação concomitante e preventiva junto à gestão municipal também pode ser observada 

com os trabalhos de acompanhamento e monitoramento das obrigações e demandas 

externas, dos demonstrativos contábeis, orçamentários e financeiros a serem encaminhados 

aos órgãos de Controle Externo, dos procedimentos de vacinação contra a COVID-19, das 

concessões de diárias de viagem e controle das prestações de contas, bem como com a 

capacitação ofertada pelo órgão. 

Na mesma perspectiva dos trabalhos realizados, destacamos também os 09 Relatórios de 

Auditoria emitidos, 03 Relatórios de Análise da Efetividade das Recomendações 

realizadas diante dos trabalhos de Auditoria, 01 Manual de Trilha de Auditoria, 01 

Relatório de Diagnóstico da Área da Saúde e 06 Relatórios de Controle Interno 

referentes as Prestações de Contas encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais. 

Dito isso, durante o 1º Semestre de 2021 foram realizados os seguintes trabalhos pela 

Auditoria Geral e suas Diretorias: 
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Produto COD Produto Objeto Destino Coordenação

Relatório de 

Auditoria
RA 1000.0001.21 Relatório Gerencial – Declaração de Bens e Valores – Ano 2020 SEAD -Recursos Humanos

Diretoria de Auditoria de 

Conformidade

Certificado de 

Auditoria
CA 1072.0002.21

Acompanhamento do envio do FISCAP, declaração on-line realizada pelo Fundo de 

Previdência dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON ao Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais – TCE/MG, nos termos da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2011, 

referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2020.

Secretaria Municipal de Administração - 

SEAD

Diretoria de Auditoria de 

Conformidade

Nota Técnica NT 1091.0003.21

Análise  acerca do Contrato Administrativo  nº  068/2020,  PA  073/2019,  PE  025/2019 –Edital 

043/2019,   conforme Parecer Técnico da   Subsecretaria   de   Tecnologia   da   Informação   e 

Inovação.

Secretaria Municipal de Planejamento 

Orçamento  e Gestão –SEPLAN

Diretoria de Auditorias 

Especiais e Gestão de Risco

Diagnóstico DIAG 1131.0001.21
Avaliar  as  ações  atinentes  ao Contrato  de  Gestão  nº 108/2018,firmado com o Instituto de 

Gestão e Humanização (IGH).

Instituto de Gestão e Humanização 

(IGH).
Auditoria Geral

Nota Técnica NT 1081.0005.21
Análise  acerca da  Emenda  Constitucional nº 93/2016–Possibilidade de  desvinculação  de 

receitas provenientes de multas de trânsito.
Secretaria Municipal de Fazenda–SEFAZ

Diretoria de Auditorias 

Especiais e Gestão de Risco

Nota Técnica NT 1132.0006.21
Análise sobre a utilização de fonte de recursos 101 para a compra de Kit Escolar, por meio de 

cartão de débito, a fim de atender aos alunos da rede municipal de ensino.
Secretaria Municipal de Educação

Diretoria de Auditoria de 

Desempenho

Nota Técnica NT 1081.0007.21
Análise acerca da análise de Pagamento por Indenização da Empresa Nutriplus Alimentação e 

Tecnologia Ltda.
Secretaria Municipal de Fazenda–SEFAZ

Diretoria de Auditorias 

Especiais e Gestão de Risco

Nota Técnica NT 1121.0008.21

Análise acerca do Ofício nº 1.242/2020/GAB/SEDUC, que encaminhou o Processo 

Administrativo de Compra nº 197/2017 e do Ofício nº 1.243/2020 /GAB/2020, que encaminhou 

o Processo Administrativo de Compra nº 058/2017 para apreciação de inexecução parcial dos 

contratos.

Secretaria Municipal de Educação - 

SEDUC e Secretaria Municipal de 

Administração - SEAD

Diretoria de Auditoria de 

Conformidade

Certificado de 

Auditoria
CA 1031.009.21

Acompanhamento, por meio da conferência periódica do Serviço Auxiliar de Informações para 

Transferências Voluntárias – CAUC (União) e do Cadastro Geral de Convenentes do Estado de 

Minas Gerais – CAGEC (Estado), realizada por este Órgão de Controle Interno. (JANEIRO)

CEGOV/Gabinete da Prefeita
Diretoria de Auditoria de 

Desempenho

Certificado de 

Auditoria
CA 1072.0010.21

Acompanhamento do envio do FISCAP, declaração on-line realizada pelo Fundo de 

Previdência dos Servidores do Município de Contagem –PREVICON ao Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais –TCE/MG, nos termos da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2011, 

referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

Secretaria Municipal de Administração - 

SEAD

Diretoria de Auditoria de 

Conformidade

Nota Técnica NT 1131.0011.21

Análise acerca do Ofício nº 22/2021/SMS de 18 de janeiro de 2021, que encaminhou o Processo 

Administrativo 162/2020, Dispensa 086/2020 referente a locação de imóvel situado na Av. João 

César de Oliveira, 3620, Novo Eldorado, prédio este que supostamente será destinado a 

instalação do Centro de Consultas Especializadas Iria Diniz (CCE Iria Diniz).

Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Auditoria de 

Conformidade

Nota Técnica NT 1061.0012.21
Pagamento de fornecedor cuja nota de empenho foi emitida sem a referência do número de 

contrato.
Gabinete Secretário Comunicação

Diretoria de Auditoria de 

Desempenho

Nota Técnica NT 1071.0013.21
Análise acerca de parecer técnico contábil formulado pela 7ª Promotoria de Justiça da 

Comarca de Contagem – Pregão Presencial nº 10/2015 – Processo licitatório nº 38/2015

MPMG e Secretaria Municipal de 

Administração

Diretoria de Auditorias 

Especiais e Gestão de Risco

Nota Técnica NT 1121.0014.21

Análise acerca do Ofício nº 40/2021/GAB/SEDUC, que encaminhou o Processo Administrativo 

01207/2020-04A referente ao pagamento de desapropriação dos imóveis constantes no 

Decreto Municipal 1.957, de 18 de dezembro de 2020, para análise da documentação com a 

finalidade de registro do imóvel pela Procuradoria Geral do Município. (UMEI Alvorada)

Secretaria Municipal de Educação
Diretoria de Auditoria de 

Conformidade

Certificado de 

Auditoria
CA 1072.0015.21

Acompanhamento do envio do FISCAP, declaração on-line realizada pelo Fundo de 

Previdência dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON ao Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais – TCE/MG, nos termos da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2011, 

referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Secretaria Municipal de Administração - 

SEAD

Diretoria de Auditoria de 

Conformidade

Certificado de 

Auditoria
CA 1031.0016.21

Acompanhamento, por meio da conferência periódica do Serviço Auxiliar de Informações para 

Transferências Voluntárias – CAUC (União) e do Cadastro Geral de Convenentes do Estado de 

Minas Gerais – CAGEC (Estado), realizada por este Órgão de Controle Interno. (FEVEREIRO)

SEGOV/Gabinete da Prefeita
Diretoria de Auditoria de 

Desempenho

Nota Técnica NT 1121.0017.21
Análise Técnica acerca da possibilidade de criação de ajuda de custo para aquisição de chip e 

pacote de dados.
Secretaria Municipal de Educação

Diretoria de Auditorias 

Especiais e Gestão de Risco

Manual Trilha MT 1131.0018.21

A elaboração deste MANUAL DE TRILHA DE AUDITORIA DE VACINAÇÃO DE COVID-19 tem como 

principal objetivo oferecer aos auditores e agentes da Controladoria- Geral do Município de 

Contagem orientações básicas quanto à realização das consultas e monitoramentos a serem 

produzidos continuamente para uma atuação sistemática e eficiente dos controles internos 

no que tange ao acompanhamento da aplicação das vacinas para controle da covid-19. A trilha 

de auditoria de vacinação contra a covid-19 tem por objetivo acompanhar e verificar se a 

ordem de prioridade de vacinação está sendo obedecida no Município de Contagem, a fim de 

se garantir que o público-alvo definido no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 

receba a vacina tempestivamente, e garantindo, portanto, a preservação da saúde pública.

Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Diretoria de Auditoria de 

Conformidade

Nota Técnica NT 1121.0019.21

Análise técnica no intuito de verificar a possibilidade do pagamento do "vale merenda" para 

os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Contagem com verba da Quota parte 

Estadual do Salário-Educação – QESE.

Secretaria Municipal de Educação - 

SEDUC

Diretoria de Auditoria de 

Conformidade

Nota Técnica NT 1031.0020.21

Análise da validade da Nota Jurídica n. 005/2021 – SEMOBS assinada por um funcionário 

terceirizado e endossado por uma Assessoria não pertencente ao quadro da Procuradoria 

Geral do Município.

Subsecretaria do Tesouro Municipal Auditoria Geral
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Produto COD Produto Objeto Destino Coordenação

Nota Técnica NT 1031.0021.21

Análise da possibilidade de utilização de recursos vinculados, mais especificamente os 

valores financeiros do Piso de Atenção Básica (PAB), para o pagamento dos profissionais 

médicos contratados por meio do consórcio público (ICISMEP) na modalidade de pessoa 

jurídica

Secretaria Municipal de Saúde Auditoria Geral

Certificado de 

Auditoria
CA 1031.0022.21 

Questionário que fornece informações anualmente, relativas ao ano de 2020, para a 

construção do Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM exigido pelo Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG.

Gabinete da Prefeita / Secretaria 

Municipal de Governo

Diretoria de Auditoria de 

Desempenho

Relatório de 

Auditoria
RA.1000.0023.21

Contrato Administrativo nº 046/2017 celebrado com o Consórcio TAGTREE, cujo objeto é a 

prestação de serviços de apoio ao Programa de

Modernização da Gestão Administrativa – Análise de Estudos Técnicos e Elaboração de

Modelagem de Concessões e Contrato Administrativo nº 070/2019 celebrado com o Consórcio 

Inovação e Parcerias, cujo objeto é a contratação de serviços de apoio e análise técnica para a 

estruturação e elaboração de projetos de gestão pública.

SEGOV e SMDUH
Diretoria de Auditorias 

Especiais e Gestão de Risco

Relatório de 

Controle Interno
RCI 1051.0024.21

Prestação de Contas do exercício de 2020 em cumprimento às determinações da Instrução 

Normativa nº 04/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais TCE-MG, tendo como 

base a Constituição Federal de 1988, a Lei 4.320/1964, a Lei Complementar n° 101/2000, Lei 

Orgânica do TCE-MG e os demais instrumentos legais aplicáveis à matéria.

Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais

Diretoria de Auditoria de 

Desempenho

Relatório de 

Auditoria de 

Tomada de 

Contas Especial

RATCE 

1131.0025.21
Tomada de Contas Especial Serviços Funerários Contratos 094/2011 e 095/2011

Secretraria de Administração - 

Comissão de Tomada de Contas

Diretoria de Auditorias 

Especiais e Gestão de Risco

Relatório de 

Auditoria
RA 1131.0026.21

Análise da regularidade e conformidade do Contrato Administrativo 128/2020, oriundo da 

Inexigibilidade 006/2020 e PAC 216/2020, celebrado com a empresa AFASSAUDE – Acesso 

Facilitado aos Serviços de Saúde, nome fantasia AFAS – Healthcare Business Intelligence.

Secretaria Municipal de Saúde Auditoria Geral

Certificado de 

Auditoria
CA 1031.0027.21

Cumprimento ao Decreto nº 058, de 29 de abril de 2013, quanto à regularidade jurídica, fiscal, 

econômico-financeira e administrativa das certidões relativas ao Poder Executivo 

CAUC/CAGEC.

Gabinete Prefeita/Secretaria de 

Governo

Diretoria de Auditoria de 

Desempenho

Certificado de 

Auditoria

CATCE 

1071.0028.21

Tomada de Contas Especial nº 001/2019, instaurada pela Portaria SEAD Nº 21, de 13 de agosto 

de 2019, publicada no Diário Oficial de Contagem na edição 4.641 de 13/08/2019.

Secretaria Municipal de Administração - 

SEAD

Diretoria de Auditorias 

Especiais e Gestão de Risco

Nota Técnica NT 1121.0029.21
Análise de processo de Despesas de Exercício Anterior (DEA) referente ao Contrato 

Administrativo nº 097/2017 celebrado com empresa PRESTAR SERVICE SERVIÇOS LTDA.
Secretaria Municpal de Educação Auditoria Geral

Relatório de 

Auditoria
RA 1061.0030.21

Avaliação e aferição de legalidade, de acordo com os dispositivos legais vigentes, do processo 

de contratação e execução dos Contratos Administrativos nº 083/2019 e 084/2019, firmados 

com as empresas 2004 Publicidade e Propaganda Ltda. e AB Positivo Comunicação e Marketing 

Ltda.

SECOM
Diretoria de Auditorias 

Especiais e Gestão de Risco

Certificado de 

Auditoria
CA 1081.0031.21

Acompanhamento e conferência Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO - 1º 

Bimestre de 2021.
Secretaria MunicIpal de Fazenda

Diretoria de Auditoria de 

Desempenho

Nota Técnica  NT 1131. 0032.21

Análise Técnica acerca da possibilidade de criação de gratificação para servidores lotados na 

campanha de vacinação e vinculados à linha de frente ao combate à COVID-19, dos quadros da 

Secretaria Municipal de Saúde, à luz da Lei Complementar nº 173/2020.

Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Auditorias 

Especiais e Gestão de Risco

Relatório de 

Auditoria
 RA 1121.0033.21

Relatório de Auditoria referente ao Contrato Administrativo nº 132/2020 através da dispensa 

de licitação nº 049/2020, entre a Secretaria Municipal de Educação em conjunto com a 

Fundação de Ensino de Contagem e a empresa CDC Card Tecnologia LTDA EPP, tendo como 

objeto a operacionalização do repasse de valores do vale merenda às famílias com filhos 

inscrito no CadÚnico, bem como alunos da rede municipal, rede parceiras e FUNEC que estão 

em situação de vulnerabilidade social e não inscritos no CadÚnico (até 3 salários-mínimos).

Secretaria Municipal de Educação - 

SEDUC

Diretoria de Auditoria de 

Conformidade

Certificado de 

Auditoria
CA 1081.0034.21

Certificado de Auditoria referente a conferência do demonstrativo do Balanço 

Anual/Declaração das Contas Anuais - DCA de 2020, encaminhado pela Contabilidade/SEFAZ 

ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, da 

Secretaria do Tesouro Nacional - STN (União).

Secretaria Municipal de Fazenda - 

SEFAZ

Diretoria de Auditoria de 

Desempenho

Nota Técnica NT 1131.0035.21
Análise acerca de Pagamento por Indenização à Empresa ON LINE Tecnologia e

Integração Ltda. – EPP.
Secretaria Municipal de Saúde

Diretoria de Auditorias 

Especiais e Gestão de Risco

Certificado de 

Auditoria
CA 1021.0036.21 Questionário comunicado SIAFIC 01/2021 Gabinete da Prefeita

Diretoria de Auditoria de 

Desempenho

Relatório de 

Efetividade
RAE 1111.0037.21

Verificar a conformidade dos procedimentos voltados à gestão, concessão e verificação

de controles primários dos setores relacionados ao benefício Bolsa Moradia.

Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação - 

SMDUH

Diretoria de Auditorias 

Especiais e Gestão de Risco

Certificado de 

Auditoria
CA 1072.0038.21

Acompanhamento do envio do FISCAP, declaração on-line realizada pelo Fundo de 

Previdência dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON ao Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais – TCE/MG, nos termos da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2011, 

referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

Secretaria Municipal de Administração - 

SEAD

Diretoria de Auditoria de 

Conformidade

Nota Técnica CA 1021.039.21

Análise do cumprimento dos prazos dos arquivos enviados ao Tribunal de Contas de Minas 

Gerais – TCEMG pelo Poder Executivo e demais órgãos que compõe a Administração Indireta 

exigidos pelo Sistema Informatizado de Contas dos Municípios – SICOM.

Gabinete da Prefeita
Diretoria de Auditoria de 

Desempenho

Certificado de 

Auditoria
CA 1031.0040.21

Regularidade Fiscal das certidões relativas ao Município de Contagem (Administração Direta e 

Indireta), conforme o Decreto Municipal nº 058, de 29 de abril de 2013, l

Gabinete da Prefeita / Secretaria 

Municipal de Governo

Diretoria de Auditoria de 

Desempenho
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Produto COD Produto Objeto Destino Coordenação

Nota Técnica NT 41021.0041.21

Análise da aderência dos Gastos Constitucionais da Educação, relativos ao 1º do trimestre de

2021, com as despesas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino previstas no art. 70 da 

Lei nº 9.394, de 20/12/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Gabinete da Prefeita
Diretoria de Auditoria de 

Desempenho

Relatório de 

Auditoria
RA 1162.0042.21

Relatório de Auditoria  referente ao Contrato 001/2020 e seu aditivo firmado entre a 

TRANSCON – Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem e a empresa CSL – 

Consultoria de Engenharia e Economia Ltda tendo  como  objeto  a  prestação  de serviços  de  

engenharia  de  apoio  técnico,  administrativo  e gerencial para supervisão e fiscalização das 

obras vinculadas ao SIM -  Sistema Integrado de Mobilidade de Contagem-MG.  

Transcon
Diretoria de Auditoria de 

Conformidade

Relatório de 

Controle Interno
RCI 1051.0043.21

Em cumprimento às determinações da Instrução Normativa nº 04/2017 do Tribunal de Contas 

do Estado de Minas Gerais - TCE/MG, tendo como base a Constituição Federal de 1988, a Lei 

4.320/1964, a Lei Complementar n° 101/2000, a Lei Orgânica do TCE/MG e os demais 

instrumentos legais aplicáveis à matéria, apresentamos o Relatório de Controle Interno sobre 

as contas do exercício financeiro de 2020, parte integrante da Prestação de Contas Anual da 

Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, sediada à Rua Coimbra, 100 - Santa Cruz Industrial, 

Contagem.

Controlador
Diretoria de Auditoria de 

Desempenho

Relatório de 

Efetividade
RAE 1000.0044.21

Verificar a avaliação e aferição de legalidade do processo de

contratação e execução do Contrato Administrativo nº 046/2017 – Pregão Presencial nº

023/2016 – Ata de Registros de Preços nº 038/2016, firmado com o Consórcio TAGTRE.

Secretária Municipal de Governo
Diretoria de Auditorias 

Especiais e Gestão de Risco

Certificado de 

Auditoria
CA 1021.0045.21

Regularidade Fiscal das certidões relativas ao Município de Contagem (Administração Direta e 

Indireta), conforme o Decreto Municipal nº 058, de 29 de abril de 2013, l

Gabinete da Prefeita / Secretaria 

Municipal de Governo

Diretoria de Auditoria de 

Desempenho

Certificado de 

Auditoria
CA 1072.0046.21

Acompanhamento do envio do FISCAP, declaração on-line realizada pelo Fundo de 

Previdência dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON ao Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais – TCE/MG, nos termos da Instrução Normativa TCEMG nº 03/2011, 

referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Secretaria Municipal de Administração - 

SEAD

Diretoria de Auditoria de 

Conformidade

Certificado de 

Auditoria
CA 1081.0047.21

Acompanhamento e conferência do Relatório de Gestão Fiscal - RGF (1º Quadrimestre de 

2021) e do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO (2º Bimestre de 2021).

Secretaria Municipal de Fazenda - 

SEFAZ

Diretoria de Auditoria de 

Desempenho

Relatório de 

Auditoria
RA 1131.0048.21

Auditoria no Contrato Administrativo nº062/2016 - Prestação de serviços terceirizados com 

fornecimento e de mão de obra, sem o fornecimento necessário do material necessário à 

execução, de serviços de natureza contínua. SMS - PRESTAR.

Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Diretoria de Auditorias 

Especiais e Gestão de Risco

Relatório de 

Auditoria
RA 1131.0048.21

Avaliar, inspecionar e apurar a conformidade do processo de validação das dações em pagamento 

de bens imóveis e compensações tributárias no âmbito municipal, ocorridas no ano de 2020.

Secretaria Municipal de Fazenda - 

SEFAZ;  Procuradoria Geral do Municipio 

- PGM

Diretoria de Auditorias 

Especiais e Gestão de Risco

Certificado de 

Auditoria
CA 1031.0050.21

Questionário de Ações na Educação no contexto da Pandemia COVID por meio do portal do 

Sistema Informatizado de Contas dos Municípios - SICOM

Gabinete da Prefeita / Secretaria 

Municipal de Governo

Diretoria de Auditoria de 

Desempenho

Relatório de 

Controle Interno
RCI 1000.0051.21

Em cumprimento às determinações da Instrução Normativa nº 04/2017 do Tribunal de Contas 

do Estado de Minas Gerais - TCE/MG, tendo como base a Constituição Federal de 1988, a Lei 

4.320/1964, a Lei Complementar n° 101/2000, a Lei Orgânica do TCE/MG e os demais 

instrumentos legais aplicáveis à matéria, apresentamos o Relatório de Controle Interno sobre 

as contas do exercício financeiro de 2020, parte integrante da Prestação de Contas Anual do 

CINCO.

Controlador Geral
Diretoria de Auditoria de 

Desempenho

Nota Técnica NT 1151.0052.21

Análise acerca do OFÍCIO Nº0440/2021/GAB/SEMOBS, que encaminhou o Processo 

Administrativo de Indenização nº 002/2020 (Av. Imbiruçu - Mix Construtora Ltda) para 

manifestação desta Controladoria no sentido de orientar quanto ao correto procedimento 

para encerramento do processo.

SEMOBS
Diretoria de Auditoria de 

Conformidade

Relatório de 

Controle Interno
RCI 1072.0053.21

Em cumprimento às determinações da Instrução Normativa nº 04/2017 do Tribunal de Contas 

do Estado de Minas Gerais - TCE/MG, tendo como base a Constituição Federal de 1988, a Lei 

4.320/1964, a Lei Complementar n° 101/2000, a Lei Orgânica do TCE/MG e os demais 

instrumentos legais aplicáveis à matéria, apresentamos o Relatório de Controle Interno sobre 

as contas do exercício financeiro de 2020, parte integrante da Prestação de Contas Anual do 

Fundo de Previdência Em cumprimento às determinações da Instrução Normativa nº 04/2017 

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE/MG, tendo como base a Constituição 

Federal de 1988, a Lei 4.320/1964, a Lei Complementar n° 101/2000, a Lei Orgânica do TCE/MG e 

os demais instrumentos legais aplicáveis à matéria, apresentamos o Relatório de Controle 

Interno sobre as contas do exercício financeiro de 2020, parte integrante da Prestação de 

Contas Anual do Fundo de Previdência do Município de Contagem – PREVICON, situado à 

Avenida João César de Oliveira, n. 6620 – Bairro Novo Eldorado - Contagem/MG.do Município 

de Contagem – PREVICON, situado à Avenida João César de Oliveira, n. 6620 – Bairro Novo 

Eldorado - Contagem/MG.

Controlador-Geral do Município
Diretoria de Auditoria de 

Desempenho

Relatório de 

Controle Interno
RCI 1044.0054.21

Em cumprimento às determinações da Instrução Normativa nº 04/2017 do Tribunal de Contas 

do Estado de Minas Gerais - TCE/MG, tendo como base a Constituição Federal de 1988, a Lei 

4.320/1964, a Lei Complementar n° 101/2000, a Lei Orgânica do TCE/MG e os demais 

instrumentos legais aplicáveis à matéria, apresentamos o Relatório de Controle Interno sobre 

as contas do exercício financeiro de 2020, parte integrante da Prestação de Contas Anual da 

CONTERRA.

Controlador Geral
Diretoria de Auditoria de 

Desempenho

Relatório de 

Efetividade
 RAE 1151.0055.21

Avaliação e aferição da legalidade do processo de contratação e execução do Contrato 

Administrativo nº 006/2016, firmado com a empresa Marco XX Construções Ltda.

Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Urbanos - SEMOBS

Diretoria de Auditoria de 

Conformidade

Nota Técnica NT 1121.0056.21

Análise acerca do OFÍCIO Nº 682/2021/GAB/SEDUC, que solicita emissão de orientação/Nota 

Técnica quanto à solicitação de ressarcimento ao Erário por meio de Ações Compensatórias de 

Interesse Público (art. 72 da Lei nº13.019/2014) pelas OSC’s cujas prestações de contas de 

termos de colaboração foram avaliadas como irregulares.

Secretaria Municipal de Educação - 

SEDUC

Diretoria de Auditoria de 

Conformidade

Relatório de 

Controle Interno
RCI 1162.0057.21

Em cumprimento às determinações da Instrução Normativa nº 04/2017 do Tribunal de Contas 

do Estado de Minas Gerais - TCE/MG, tendo como base a Constituição Federal de 1988, a Lei 

4.320/1964, a Lei Complementar n° 101/2000, a Lei Orgânica do TCE/MG e os demais 

instrumentos legais aplicáveis à matéria, apresentamos o Relatório de Controle Interno sobre 

as contas do exercício financeiro de 2020, parte integrante da Prestação de Contas Anual da 

TRANSCON.

Controlador-Geral
Diretoria de Auditoria de 

Desempenho

Nota Técnica NT 1201.0058.21

Análise acerca do Manual de Prestação de Contas do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura – 

FMIC e quanto à possibilidade de se realizar termo de acordo com os profissionais que 

possuem pendências de prestação de contas para quitação das dívidas com prestação de 

serviços

Secretaria Municipal de Cultura, 

Esporte e Juventude - SECEJ

Diretoria de Auditorias 

Especiais e Gestão de Risco
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III.13 – Trabalhos em andamento 

Não obstante os trabalhos já efetuados, merece registro as informações relativas às auditorias 

em andamento, senão vejamos: 

 

 

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apresentada toda a atividade realizada pela Auditoria Geral do Município neste 1º Semestre de 

2021, resta informar que toda a demanda de dirigentes Municipais e de órgãos de controle 

externo do ano de 2020, que estava represada e passível de atuação, já foi devidamente 

respondida. 

Neste mesmo diapasão, até a presente data, não sobrevive dentro da Auditoria Geral nenhuma 

solicitação de apoio técnico e de orientação que não foi devidamente respondida ou que está em 

fase de análise.  

Da mesma forma, todos os trabalhos de Auditoria previstas no PAINT/2021 para ter início no 

1º Semestre estão em andamento ou já findaram sua execução. 

  

 Marcelo Martins da Silva                           Zanio de Sousa Gontijo 

    Auditor de Controle Interno                       Auditor-Geral do Município 

Órgão/Entidade Auditado Assunto Diretoria Responsável
Data de início dos 

trabalhos

Data de término 

dos trabalhos
Objetivo Geral

Secretaria Municipal de 

Saúde

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 da covid-19 (máscaras 

e macacão). SMS – Quest Internacional

Diretoria de Auditoria de 

Conformidade

24/05/2021 13/07/2021 Verificar o procedimento de aquisição dos materiais e a execução do 

contrato, assim como se as especificações estão cumprindo as 

condições, quantidades e exigências estabelecidas no contrato e 

conforme previsto nos dispositivos legais vigentes;

Secretaria Municipal de 

Educação

Auditoria nos Contratos que receberam recursos 

do Pró-Escola para realização de obras.

Diretoria de Auditoria de 

Conformidade

31/05/2021 03/08/2021 Verificar caixas escolares atendidas pelo Programa Pró-escola que 

buscava revitalizar unidades escolares do Município.

Secretaria Municipal de 

Administração

Procedimentos vinculados a Diretoria de Serviços 

Funerários

Diretoria de Auditorias 

Especiais e Gestão de Risco

07/06/2021 09/07/2021 Verificar os procedimentos vinculados a Diretoria de Serviços 

Funerários, considerando a denúncia encaminhada a Controladoria 

através do ofício nº 171/2021 GAB-SEAD.

Secretaria Municipal de 

Defesa Social

Contrato Administrativo nº 066/2020 – LEGALIZA 

BRASIL REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA LTDA.

Diretoria de Auditorias 

Especiais e Gestão de Risco

17/06/2021 17/08/2021 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.

Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Urbanos

Módulo SICOM -SEMOBS Diretoria de Auditoria de 

Desempenho

21/06/2021 05/08/2021 Verificar a transmissão dos dados enviados pela Secretaria Municipal 

de Obras e Serviços Urbanos  ao  SICOM – Sistema Informatizado de 

Contas dos Municípios através dos módulos  MÓDULO “EDITAL” e  

MÓDULO EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA do arquivo 

contratos subordinado ao MÓDULO “ACOMPANHAMENTO MENSAL”  

conforme exigência do Tribunal de Contas de Minas Gerais – TCEMG.

Secretaria Municipal de 

Saúde

Auditoria vinculada à atuação dos Centros de 

Atenção Psicossocial - CAPS

Diretoria de Auditorias 

Especiais e Gestão de Risco

21/06/2021 23/08/2023 Verificar a atuação dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, no 

âmbito do Município de Contagem.

TRABALHOS EM EXECUÇÃO


