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1. Introdução

Em cumprimento ao disposto no Art. 18 do Decreto nº 20.121, de 20 de Dezembro de 2018,

apresentamos o Plano Anual de Auditoria Interna de 2021 (PAINT/2021), que consiste no documento

que estabelece previamente todas as atvidades e objetvos de auditoria para o Departamento de

Auditoria  Interna,  da  Secretaria  Municipal  de  Gestão  e  Controle,  da  Prefeitura  Municipal  de

Campinas, no exercício de 2021. 

2. O PAINT

As ações previstas no PAINT objetvam aareaar valor à aestão apresentando subsídios para o

aperfeiçoamento dos processos da aestão e dos controles internos, por meio de orientações, reco-

mendações, e demais atvidades necessárias ao cumprimento da leaislação aplicável para a promoção

dos objetvos insttucionais nos aspectos de efciincia, efcácia, efetvidade e economicidade da aes-

tão.

A unidade de Auditoria Interna tem como fnalidade contribuir para fortalecer a aestão e

racionalizar as ações de controle, bem como prestar apoio aos óraãos do Sistema de Controle Interno

do Poder Executvo Municipal.

3. Fatores considerados na elaboração do PAINT

Para a elaboração do PAINT, o Departamento de Auditoria Interna considerou a leaislação

municipal  e  os  resultados  das  últmas  atvidades  de  auditoria  realizadas,  especialmente  aquelas

oriundas de demanda externa e solicitadas pela Alta Administração. 

Coube considerar também a reinserção de atvidades previstas no PAINT/2020, porém sus-

pensas, durante o ano de 2020, devido ao momento de pandemia da Covid-19. 

4. Relação das atiidades a serem realizadas

Nesta seção apresentam - se as atvidades defnidas como prioritárias para o exercício de
2021, dividindo - as seaundo dois critérios:

 caráter obriaatório estabelecido em normas;
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 e solicitação formal pela Alta Administração.

4.1. Atiidades a serem realizadas em fuunção de obriaação normatia. 

Estão consianados nesta seção as atvidades que visam a atender à leaislação municipal
bem como orientações técnicas e boas prátcas de auditoria. São elas: 

Descrição das ações de auditoria Escopo da ação

Monitoramento de Plano de Providincias. Desempenho dos proaramas  defnidos  nos  Planos  Plurianuais
2010-2013  e  2014-2017,  relacionados  ao  Plano  Municipal  de
Habitação de Campinas (2011-2023), pactuado com a Secretaria
Municipal de Habitação.

Monitoramento de Plano de Providincias. Execução judicial dos débitos inscritos em Dívida Atva pactuado
com a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.

Elaboração do RAINT 2021. Relato  de  todas  as  atvidades  desempenhadas  pelo
Departamento de Auditoria Interna no ano de 2021.

Elaboração do PAINT 2022. Planejamento de todas as  atvidades a  serem realizadas pelo
Departamento de Auditoria Interna no ano de 2022.

4.2. Atiidades a serem realizadas por demanda externa e solicitadas pela Alta Administração

Descrição das ações de
auditoria

Escopo da ação Unidade Auditada Oriaem da demanda

Relatório de Auditoria. Auditoria na prestação de

contas  do  convinio

celebrado  com  a  Real

Sociedade  Portuauesa  de

Benefcincia de Campinas

referente  ao  período  de

novembro  de  2016  a

junho de 2017. 

Secretaria  Municipal  de
Saúde.

Promotoria  de  Justça  de

Campinas  via  Secretaria

Municipal  de  Assuntos

Jurídicos. 

Relatório de Auditoria. Auditoria na prestação de
contas  do  convinio
celebrado com Serviço de
Saúde  Drº  Cândido
Ferreira  referente  ao
período de julho de 2016
a junho de 2017.

Secretaria  Municipal  de
Saúde.

Promotoria  de  Justça  de

Campinas  via  Secretaria

Municipal  de  Assuntos

Jurídicos. 
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5. Outras atiidades preiistas e seus objetios

Descrição das ações Objetio

Estudo  aplicado  das  técnicas  de  auditoria  interna

aovernamental adotadas pela Controladoria Geral da

União. 

Contribuir  para  o  aperfeiçoamento  do  trabalho  de

auditores, por meio da apresentação de conceitos e

procedimentos  das  técnicas  utlizadas  na  auditoria,

conforme  estabelecido  no  Manual  de  Orientações

Técnicas  da  Atvidade  de  Auditoria  Interna

Governamental do Poder Executvo Federal. 

Criação de nova páaina eletrônica para publicação dos
trabalhos realizados pelo Departamento de Auditoria
Interna.

Promover  transparincia  atva  com  melhoria  na
divulaação e no acesso aos trabalhos de auditoria.

Estudo  aplicado  para  implantação  de  auditoria

baseada em risco. 

Desenvolver o instrumental de mapeamento de riscos

do Departamento de Auditoria Interna (DAI) por meio

do estudo de auditoria baseada em risco e de aestão

de riscos com vista a possibilitar o aumento da escala,

escopo, efciincia e efcácia das auditorias e ações de

controle interno da Secretaria. 

6. Ações de desenioliimento insttucional e capacitações preiistas para o fuortalecimento 
das atiidades da auditoria interna

A previsão de ações de capacitação e partcipação em eventos será estruturada de acordo
com o seu caráter multdisciplinar, atuação profssional e o alinhamento às atvidades de auditoria,
com a dedicação de no mínimo 40 horas para cada servidor; buscando o desenvolvimento básico e
avançado dos servidores do Departamento. Reaistre-se, que sua realização priorizará a adoção de
capacitações sem custos, ofertadas por insttuições públicas.

7. Considerações fnais

O planejamento das atvidades do departamento de auditoria será levado ao conhecimento
da Secretária Municipal de Gestão e Controle e ao Chefe do Poder Executvo e seu resultado apresen-
tado, em Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT), ao fnal do exercício de 2021.

Ao lonao do exercício  poderão ocorrer  demandas e solicitações de auditorias  de forma
extraordinária, as quais serão atendidas conforme seu arau de prioridade.

8. Cronoarama
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1
Relatório de Auditoria na Real 

Sociedade Portuguesa de 
Beneficência Nov/16 a Jun/17

Execução

Relatório

Entrega

2
Estudo aplicado para 

implantação de auditoria 
baseada em risco

Elaboração de Proposta 

Apresentação
Atividades decorrentes da 
Proposta

3 Monitoramento
 de Plano de Providências

Recebimento e avaliação de 
respostas das Unidades 
Auditadas¹ 

Relatório 

Entrega

4

Criação de nova página 
eletrônica para publicação dos 

trabalhos realizados pelo 
Departamento de Auditoria 

Interna

Configuração da nova página 
no servidor

Hospedagem da nova página e 
atualização dos campos de 
acesso no sítio eletrônico da 
SMGC no Portal da Prefeitura
Carregamento de dados 
referentes às auditorias 
internas

5
Relatório de Auditoria no 

Serviço de Saúde Drº Cândido 
Ferreira

Planejamento
Execução
Relatório
Entrega

6

Estudo Aplicado das técnicas 
de auditoria interna 

governamental adotadas pela 
Controladoria Geral da União

Estudo

Discussão

Definição

7 PAINT 2022

Levantamento

Discussão

Redação

Revisão

Publicação

8 RAINT 2021

Levantamento

Discussão

Redação

Revisão

Publicação

¹ ¹ Depende da entrega dos formulários pelas unidades auditadas


