
A Controladoria Geral do M

conferidas pela Lei Municip

RESOLVE estabelecer as segu

Art. 1º - Esta Instrução Norm

ordinária, conforme program

serem auditadas pelo Dep

estabelecendo assim, uma o

do Município. 

 

§ 1º. Não obstante a relaçã

seu respectivo Departament

se sujeitarão ao procedimen

Administrativa a ser publicad

 

§ 2º. A eleição, para a Au

preferencialmente, com a ob

I - critérios de classifi

II - resultados dos ac

de fiscalização realiza

III - informações obti

 

§ 3º. Além da seleção por m

de Auditoria, Inspeção e A

devidamente fundamentado

  

Controladoria Geral do Município 

Instrução Normativa CGM Nº 013/2018 

 

 

o Município de Itajubá - Minas Gerais, no uso

nicipal nº 094 de dezenove de dezembro de 

 seguintes instruções: 

 

Capítulo I 

Da Finalidade 

Normativa tem por finalidade estabelecer o cro

gramação constante do Anexo I, no qual são def

Departamento de Auditoria, Inspeção e Aná

ma organização e coordenação dos trabalhos d

lação constante do Anexo I, a Controladoria Ge

ento, estabelecerá, extraordinariamente, as un

imento de auditoria, resolvendo-se esta relação

licada no Diário Oficial do Município. 

a Autoria Extraordinária a que refere o §1º d

 a observância dos seguintes conceitos: 

ssificação de risco;  

s acompanhamentos, auditorias, inspeções e d

alizados anteriormente, e  

obtidas junto aos demais órgãos de controle, int

or meio dos critérios elencados no §2º deste ar

e Análise de Pagamentos poderá apontar, em

tado, outras unidades que receberão a auditoria

 

 uso das suas atribuições 

 de dois mil e dezessete, 

cronograma de auditoria 

efinidas as Secretarias a 

Análise de Pagamentos, 

os da Controladoria Geral 

a Geral do Município, por 

s unidades municipais que 

ação por meio de Decisão 

1º deste artigo, far-se-á, 

 e demais procedimentos 

, interno ou externo. 

te artigo, o Departamento 

, em ato discricionário e 

oria extraordinária. 



Art. 2º - A Auditoria Inter

cumprimento dos procedim

implementadas pela Adm

importância de submeter-se

 

Art. 3º - O Departamento d

avaliação e revisão da pro

qualquer época sempre que

 

Art. 4º - Poderão ainda ser in

 

Parágrafo único. Embora ha

e Análise de Pagamentos p

qualquer tempo, não ficando

 

Art. 5º. A presente Instrução

 

Parágrafo único. A audito

anualidade estabelecida no 

extraordinárias neste exerc

desse Anexo. 

 

Itajubá/Minas Gerais, 25 de 

 

 

 

Capítulo II 

Das Atribuições 

nterna visa objetivar questões conflitantes e 

edimentos das legislações e ainda, das Instr

dministração Pública Municipal, cientificand

se às normas vigentes. 

Capítulo III 

Das Disposições Finais 

to de Auditoria, Inspeção e Análise de Pagam

programação, notadamente naquela de classi

 que houver necessidade de alteração ou ajustes

ser incluídos outros setores para ser objeto de au

a haja previsão dos trabalhos, o Departamento d

os possui livre acesso e independência na exec

ando a programação em rol taxativo a ser exau

ução Normativa entrará em vigor na data de sua

ditoria ordinária iniciar-se-á em janeiro de 

 no Anexo I, o que não impede a imediata defl

xercício, ainda que se realizem nas mesmas s

 de setembro de 2018.  

Alberto Carlos da Silva 

Controlador Geral do Município 

 

s e irregulares, avaliar o 

Instruções Normativas já 

ando aos auditados da 

gamentos poderá realizar 

lassificação ordinária, em 

stes convenientes. 

e auditoria ordinária. 

nto de Auditoria, Inspeção 

execução dos trabalhos a 

aurido. 

 sua aprovação. 

de 2019, obedecendo a 

 deflagração de auditorias 

as secretarias constantes 
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Controladoria Geral do Município 
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ANEXO I 

LENDÁRIO DE AUDITORIA INTERNA ORDINÁRIA

 

SECRETARIA AUDITADA 
 

Secretaria de Desenvolvimento Social
Departamento de Proteção Social Básica; 

ento de Proteção Social Especial Média e Alta Co

Departamento de Gestão, Planejamento e Finan

Secretaria de Educação 
Departamento de Educação; 

Departamento de Educação Infantil; 

Departamento de Material Escolar; 

Departamento de Pessoal e Cadastro Escolar

Departamento de Controle Financeiro e Contáb

Departamento Administrativo; 

 Centro Especializado de Apoio Pedagógico de

Secretaria de Obras 
Departamento de Serviços Rurais; 

Departamento de Parques e Jardins; 

Departamento de Obras Públicas; 

Departamento de Transportes; 

Pátio de Obras; 

Departamento de Serviços Urbanos; 

Departamento de Infraestrutura Interna; 

Fábrica de Artefatos de Cimento. 

Secretaria de Saúde 
Consultas e Exames 

Farmácia Central 

Transporte 

Convênios e Parcerias 

 

ÁRIA 

cial  
a;  

ta Complexidade;  

inanças. 

olar; 

ntábil; 

o de Itajubá. 

 


