
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2019

O Plano Anual de Auditoria Interna 2019 (PAINT) consiste em um planejamento
das atividades a serem desempenhadas,  no período, pelo Departamento de Auditoria
Interna da Secretaria Municipal de Gestão e Controle, conforme estabelecido no Art. 24
da Lei Complementar nº 202/2018, regulamentada pelo Decreto nº 20.121 de 20 de
dezembro de 2018.

Em  decorrência  dos  acontecimentos  noticiados  no  ano  de  2017,  os  quais
envolveram suspeitas de irregularidades na prestação de contas do Contrato de Gestão
firmado com a Organização Social Vitale Saúde, o Ministério Público do Estado de São
Paulo,  por  meio  da 15ª  Promotoria  de  Justiça  Cível  de  Campinas, demandou  a
realização de auditorias nas prestações de contas dos convênios da Secretaria Municipal
de Saúde, nos últimos cinco anos.

Face  ao  volume  de  trabalho  demandado  e  a  capacidade  operacional  do
Departamento de Auditoria, acordou-se com a Promotoria a realização de auditorias de
forma exaustiva na prestação de contas no período de julho de 2016 a junho de 2017,
das conveniadas indicadas, observada a ordem a seguir:

1º – Real Sociedade Portuguesa de Beneficência – Campinas;
2º – Serviço de Saúde Drº Cândido Ferreira;
3º – Maternidade de Campinas;
4º – Irmandade de Misericórdia de Campinas; e 
5º – Sociedade Campineira de Educação e Instrução – Hospital e Maternidade
Drº Celso Pierro. 

Quanto aos demais convênios, restou pactuado, ainda, que estes serão auditados,
por amostragem, quando do término dos trabalhos de auditoria das cinco conveniadas
acima elencadas.

Por outro lado, cabe registrar que a equipe de auditoria dispõe de quatro servido-
res, sendo dois já designados para Comissão Autônoma de Auditoria Interna do Contra-
to de Gestão firmado com a Organização Social Vitale Saúde.

Ante às circunstâncias ora retratadas, programa-se para o ano de 2019, a realiza-
ção das atividades a seguir:

Auditorias Extraordinárias:

I. Auditoria na prestação de contas, no período de julho de 2016 a junho de 2017,
do convênio  celebrado  com a  Real  Sociedade  Portuguesa  de  Beneficência  –
Campinas; 

II. Auditoria na prestação de contas, no período de julho de 2016 a junho de 2017,
do convênio celebrado com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira;
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III. Auditoria na prestação de contas, no período de julho de 2016 a junho de 2017,
do convênio celebrado com a Maternidade de Campinas; e

IV. Finalização da Auditoria  no Contrato de Gestão nº 91/2016 celebrado com a
Organização Social Vitale Saúde.

Monitoramento:

I. Pactuação e monitoramento do Plano de providências junto à Secretaria Munici-
pal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública;

II. Monitoramento do Plano de Providências pactuado junto à Secretaria Municipal
de Assuntos Jurídicos; e 

III. Monitoramento do Plano de Providências pactuado junto à Secretaria Municipal
de Habitação.

Ações de capacitação:

A previsão de ações de capacitação e participação em eventos será estruturada
de acordo com o seu caráter multidisciplinar, atuação profissional e o alinhamento às
atividades de auditoria; buscando o desenvolvimento básico e avançado dos servidores
do Departamento. Registre-se, que sua realização priorizará a adoção de capacitações
sem custos, ofertadas por instituições públicas. 

Outras ações e atividades: 

I. Revisão ampla do Manual de Auditoria Interna; 
II. Estudos para implantação de auditoria baseada em risco; 
III. Estudos para implantação de sistema informatizado de auditoria; e
IV. Reuniões e discussões de casos.


