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PLANO ANUAL DE TRABALHO CONTROLE INTERNO 
MUNICÍPIO DE GUIRICEMA – MG 

EXERCÍCIO 2021 
 
1 – INTRODUÇÃO 
 

O Controle Interno do Município de Guiricema (MG) apresenta o PLANO ANUAL DE TRABALHO – PAT, que 
estabelece o planejamento de ações de auditorias, inspeções, verificações e demais atividades, aderente à legislação 
aplicável e às orientações emanadas pelos órgãos de controle, com base nos riscos aferidos e de forma a priorizar a sua 
atuação preventiva, a serem realizadas no Exercício de 2021, no âmbito do Poder Executivo Municipal. 

O PAT no exercício 2021 possui como objetivo principal firmar, por meio de um cronograma, as atividades 
previstas até o final do exercício, estabelecendo prioridades, racionalizando o tempo ao nível de capacidade técnica, em 
termos de recursos humanos e materiais, e, ainda, buscar através das atividades planejadas, a identificação de 
ineficiências e apreciar se os processos e sistemas administrativos e operacionais, das áreas verificadas, estão sendo 
conduzidos de acordo com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, legitimidade, 
economicidade e eficácia buscando razoável segurança no cumprimento das leis, normas e regulamentos aplicáveis ao 
setor público. 

Também é objeto a verificação através da execução das ações do PAT, identificar se os controles internos 
existentes são suficientes para garantir a confiabilidade das informações e a efetividade dos procedimentos, permitindo a 
elaboração de recomendações que visem a melhoria contínua na gestão dos recursos públicos, evitando desperdícios, 
mau uso e danos ao Patrimônio do Município. 

 
2 – FUNDAMENTAÇÃO 
 

Conforme a Constituição Federal de 1988, nos artigos 31, 70 e 74, em conjunto com o artigo 59 da Lei 
Complementar 101/2000, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a fiscalização do Município 
será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos Sistemas de Controle Interno do 
Poder Executivo Municipal, na forma da Lei, como também os ditames da Lei Federal nº 4.320/64. 

 
 
 
3 – OBJETIVOS 
 

O Plano Anual de Controle Interno para o Exercício de 2021 tem por objetivo: 
a) Acompanhar e apurar a lisura dos atos administrativos; 
b) Avaliar a eficiência e o grau de segurança dos sistemas de controle interno das unidades, orientando 

modificações quando necessário; 
c) Avaliar a eficiência, a eficácia e a economia na aplicação e utilização dos recursos públicos, gerando uma 

melhor gestão administrativa; 
d) Verificar e acompanhar o cumprimento das Orientações e Recomendações Administrativas emitidas pelo 

TCE/MG e pelo Ministério Público; 
e) Analisar os processos de Licitação, Dispensa e Inexigibilidade; 
f) Elaborar e emitir parecer sobre a Prestação de Contas Anual do Poder Executivo do Município a ser 

julgada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e Câmara Municipal de Vereadores; 
g) Acompanhar o cumprimento dos índices constitucionais nas áreas de saúde e educação, além do Fundeb; 
h) Elaborar e revisar Instruções Normativas, Técnicas e de Serviço. 

 
4 – FATORES CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DO PAT 2021 
 

O planejamento das atividades que compõem o PAT, exercício 2021, foi orientado considerando os seguintes 
fatores: 

a) Os meios materiais e a estrutura de Recursos Humanos do Controle Interno; 
b) As normas que regem a Administração Pública; 
c) O Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA); 
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d) Determinações emanadas pelo Ministério Público e TCE/MG; 
e) Fragilidades ou ausências de controles observados; 
f) Volume de trabalhos obrigatórios para cumprimento de normas legais; 
g) Materialidade: representa o montante dos recursos orçamentários e financeiros alocados em um específico 

ponto de controle; 
h) Relevância: refere-se às áreas consideradas estratégicas ou prioritárias nos instrumentos de planejamento; 
i) Criticidade: representa as situações críticas, efetivas ou potenciais a serem controladas, retratando as 

situações com maior suscetibilidade às impropriedades ou ilegalidades em uma unidade organizacional. 
Para acompanhamento, elaboramos o ANEXO I. 
 

5 – AUDITORIAS E INSPEÇÕES 
 

O Plano Anual de Trabalho tem como objetivo apresentar o planejamento e o dimensionamento das auditorias 
a serem realizadas, visando priorizar a atuação preventiva e o atendimento aos padrões e diretrizes indicadas pela 
legislação correlata. 

Após a identificação de deficiências, ou de áreas que necessitam de um trabalho mais específico, o Controle 
Interno designará a elaboração de um trabalho de auditoria, devendo ser observado em cada auditoria, o objetivo 
específico a ser alcançado, bem como a completude dos registros das ações através de Plano de Trabalho detalhado. 

Para acompanhamento, elaboramos o ANEXO II. 
 

5.1 – AUDITORIAS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 
Os trabalhos planejados para o exercício de 2021 que por ventura não consigam ser realizados dentro do 

exercício deverão ser concluídos no exercício seguinte. No decorrer do ano de 2021 poderão ser incluídos outros 
setores/departamentos e atividades para serem objetos de auditorias. 

Poderão, também, serem incluídas Demandas Extraordinárias do PAT 2021 para fazerem-se objetos de 
auditorias, as situações ocorridas e identificadas no decorrer das atividades do Controle Interno ou quando motivadas 
por outros órgãos ou secretarias do Município. 

Para acompanhamento, elaboramos o ANEXO III. 
 
5.2 – INSPEÇÕES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 

No ano de 2021, a Unidade de Controle Interno, a fim de racionalizar os recursos humanos disponíveis e 
buscando aumentar a área de atuação dos Analistas de Controle Interno, trabalhará preferencialmente na elaboração de 
inspeções nas diversas áreas de atuação do município.  

As atividades de inspeções fazem parte das atividades do Controle Interno contemplando um conjunto de 
procedimentos técnicos com o objetivo de avaliar as ações administrativas visando apurar fatos relacionados às 
deficiências nos serviços públicos, bem como verificar o funcionamento dos órgãos prestadores destes, havendo ou não 
evidências de irregularidades, mantendo acompanhamento das providências recomendadas para solucionar os atos 
irregulares e/ou controversos. 

No decorrer do ano de 2021 poderão ser incluídos outros setores/departamentos e atividades como objeto de 
inspeções. 

Para acompanhamento, elaboramos o ANEXO IV. 
 

6 – CONCLUSÃO 
 

Serão elaboradas e revisadas as Instruções Normativas, Instruções Técnicas, Ordens de Serviços, sempre que 
se entender necessário, e que fizerem parte do rol de competências do Controle Interno. 

O cronograma de execução por não ser fixo, poderá sofrer alterações em função de fatores imprevisíveis ou 
supervenientes, podendo ele ser alterado, suprimido em parte ou ampliado em função de fatores externos ou internos 
que venham a prejudicar ou influenciar sua execução no período estipulado. Ademais, a definição de diretrizes e áreas 
de fiscalização prioritárias não impedirá a realização de fiscalizações fora do escopo traçado pelo PAT 2021.  

Os resultados das ações de auditoria serão levados ao conhecimento do Prefeito Municipal e dos responsáveis 
pelas áreas envolvidas para que tomem ciência e adotem as providências que se fizerem necessárias. 

A Controladoria Interna poderá a qualquer tempo requisitar informações às unidades executoras, independente 
do cronograma previsto, sendo que a recusa de informações ou embaraço dos trabalhos será comunicada oficialmente 
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ao Prefeito e citada nos relatórios produzidos, podendo ainda o setor causador do embargo ou recusa, ser 
responsabilizado na forma da Lei. 

Por fim, publica-se este plano ao conhecimento e divulgação no âmbito administrativo do Município. 
 

Guiricema, 08 de setembro de 2021. 
 

_____________________________ 
Camila de Souza Moura 

CONTROLADORA INTERNA 
 

_____________________________ 
José Oscar Ferraz 

PREFEITO MUNICIPAL 
                

MUNICÍPIO DE GUIRICEMA – MG 
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI 

ANEXO I – PLANO ANUAL DE AUDITORIA E DE CONTROLE INTERNO – PAACI 2021 
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ANEXO II – PLANO DE TRABALHO E PRODUTOS DA AUDITORIA 
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ANEXO III – PLANO ANUAL DE AUDITORIA/EXERCÍCIO 2021 
 

 
 

 
ANEXO IV – DETALHAMENTO DAS INSPEÇÕES – CRONOGRAMA ANUAL/EXERCÍCIO 2021 

 

 
                

PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021 
 

 O Município de Guiricema/MG. Comunica aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
012/2021, adotando o critério de MENOR PREÇO TOTAL DO ITEM, tendo como objeto à Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de transportes escolar nas rotas definidas no termo de referência, para atender 
as demandas dos alunos matriculados na rede municipal de ensino de Guiricema-MG, durante o ano letivo de 2021, de 
acordo com as especificações do Edital e Termo de Referência. Cuja Sessão Pública para o Recebimento das Propostas 
se dará no dia 22/09/2021, 09h, no portal de compras do Governo Federal 
 www.comprasgovernamentais.gov.br. O edital e seus anexos encontram-se à disposição no site da Prefeitura M. de 
Guiricema e portal de compras do Governo Federal. Pollianny Ruela Aleixo – Pregoeira. Guiricema 22/09/2021. 
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