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1. Introdução 

Auditoria-Geral do Município, órgão técnico do Sistema de 

Controle Interno, com a missão de planejar, coordenar e avaliar as 

atividades de fiscalização, orientação e de acompanhamento da 

atuação dos órgãos da administração direta e entidades da 

administração indireta do Poder Executivo, segundo os princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, 

eficiência e da economicidade, de modo a assegurar operações 

eficientes e eficazes, conforme estabelecido no parágrafo 1º do art. 

8º do Decreto Municipal nº 13.171, de 25 de maio de 2017. 

 

2. Objetivo 

A fim de garantir a qualidade na execução de suas atribuições 

este planejamento tem como objetivo estabelecer a área de atuação 

e priorizar as ações que serão desenvolvidas no exercício de 2019, no 

âmbito do Poder Executivo. 

O planejamento será desenvolvido pela equipe da Auditoria - 

Geral, que é composta por 8 (oito) servidores, distribuídos em duas 

Gerências, contará com recursos financeiros e operacionais, 

ordinariamente, aplicados nas atividades de rotina, não necessitando 

de recursos extraordinários.  

É importante ressaltar que a estrutura de pessoal da Auditoria 

Interna da CGM ainda é insuficiente para atender toda demanda da 

PMCG. Desta forma, cumpre-nos alertar que a estrutura da Auditoria 

Interna precisa ser ampliada, com lotação de novos servidores e 

aquisição de um sistema de auditoria. 
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Levando em consideração que a atuação da Auditoria-Geral 

abrange várias áreas da Administração Publica Municipal 

estabeleceram-se três áreas de ações efetivas a serem 

desenvolvidas. 

 

3. Ações  

3.1 Acompanhamento e Monitoramento 

A Gerência de Auditoria Interna, no cumprimento de suas 

atribuições, desenvolverá no decorrer do ano, os Acompanhamentos 

utilizando o critério de amostragem na seleção das unidades gestoras 

e dos processos administrativos, com objetivo de comprovar a 

legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência 

financeira, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades 

de direito privado e a avaliação de metas e limites previstos na LRF. 

 O resultado será demonstrado por meio de recomendações 

direcionadas ao gestor público. 

O Monitoramento é a verificação do cumprimento das 

recomendações emitidas pela CGM e também dos outros Órgãos de 

Controle e dos resultados delas advindos com o objetivo de verificar 

as providências adotadas e aferir seus efeitos. 

O principal objetivo do Monitoramento é aumentar a 

probabilidade de resolução dos problemas identificados durante a 

auditoria, seja pela implementação das recomendações ou pela 

adoção de outras medidas de iniciativa do gestor. A expectativa de 

controle criada pela realização sistemática de monitoramentos 

contribui para aumentar a efetividade da auditoria. 
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3.2 Auditoria 

As Auditorias ordinárias serão realizadas com o objetivo de 

avaliar os processos de governança e controles internos especificadas 

no cronograma do PAAG. 

As Auditorias extraordinárias serão realizadas de acordo com as 

demandas estabelecidas pelo Secretário da Controladoria Geral de 

Fiscalização e transparência. 

 

3.3 Controle Interno 

O PAAG também contempla iniciativas que visam aprimorar os 

processos de trabalho da própria Auditoria Interna, nesse sentido a 

Gerência de Controle Interno realizará estudo com a finalidade de 

normatização, sistematização e padronização dos procedimentos 

operacionais da Auditoria, visando à adesão ao modelo de capacidade 

de Auditoria Interna - IA-CM, promovido pelo Conselho Nacional de 

Controle Interno - CONACI e o Banco Mundial com o apoio da 

Controladoria Geral da União. 

O PAAG 2019 norteará os trabalhos da Auditoria Interna a fim 

de que os resultados futuramente alcançados possam extinguir 

vulnerabilidades e fortalecer as operações da gestão administrativa 

da PMCG. O cronograma de execução dos trabalhos poderá ser 

ajustado no decorrer do exercício para atender novas imposições 

legais ou em atendimento a solicitação superior caso houver 

necessidade. 
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Por fim encaminhe-se o Plano Anual da Auditoria - Geral de 

2019 para aprovação do Secretário da Controladoria Geral de 

Fiscalização e Transparência. 

 

 

 

Janeth Aparecida Lins Queiroz 

Auditoria - Geral do Município 
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CRONOGRAMA PAAG - 2019 

GERÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA JAN FEV  MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Acompanhamento e Monitoramento da Gestão 
Administrativa 

                        

Auditoria Ordinária       
      

                

Auditoria Extraordinária 
            

     

GERÊNCIA DE CONTROLE INTERNO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Normatização, sistematização e padronização 
dos procedimentos operacionais da Auditoria, 
visando a adesão ao modelo de capacidade de 

Auditoria Interna - IA-CM. 

                        

 Planejamento Anual de Auditoria Interna - PPAG - 2020                         

 


