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1. INTRODUÇÃO 
 

A Coordenadoria do Sistema de Controle Interno do Município de Diadema 

apresenta o PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 

(PAACI), que estabelece o planejamento das ações de controle interno e demais 

atividades a serem realizadas no exercício de 2023 no âmbito do Poder Executivo 

Municipal. 

 O presente documento tem por finalidade estabelecer as ações prioritárias para 

o planejamento e o acompanhamento das atividades a serem executadas junto às 

Secretarias do município de Diadema. Pretende-se com a execução das ações previstas 

a atuação preventiva e a orientação às unidades da Prefeitura, a fim de assegurar a 

legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, publicidade e transparência da 

gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial, promovendo apoio ao 

Governo e sua gestão de recursos públicos e ao atendimento às legislações vigentes 

(compliance).  

 A partir disso, será possível então a formulação de recomendações que 

indiquem a melhoria contínua na gestão dos recursos públicos destinados para o 

desenvolvimento das atividades, preservando os recursos a fim de evitar perdas, mau 

uso e danos ao patrimônio, assim contribuindo para a transformação da governança no 

município.  

 As atuações planejadas para o exercício de 2023 foram conciliadas de acordo 

com a disponibilidade de execução da equipe da Coordenadoria do Sistema do Controle 

Interno, o acompanhamento integral e periódico das rotinas de trabalho e a aplicação do 

método de amostragem dos demais serviços, atendendo também normas decorrentes 

do entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, buscando, assim, 

privilegiar o fortalecimento da estrutura do município e do setor. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

 As atividades de controle interno listadas nesse planejamento estão em 

consonância com as legislações Municipais, a Constituição Federal de 1988 nos artigos 

31, 70 e 74, em conjunto dos artigos 54 e 59 da Lei Complementar 101/2000, também 

conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, além dos ditames dos artigos 75 a 80 

da Lei Federal n. 4320/1964. 

 Para além deste arcabouço jurídico, o órgão tem na Lei Complementar nº 249 

de agosto de 2007 e alterações, alinhada com o Decreto nº 7.067 de 16 de dezembro de 

2014, a finalidade de orientar a Administração Pública Municipal na aplicação dos 

recursos públicos; prevenir e auxiliar na correção de possíveis vícios processuais; 

acompanhar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos 

programas orçamentários; apoiar o controle externo no exercício de sua missão 

institucional e promover o cumprimento das normas legais e técnicas. 

 Considera-se, também, o atendimento das exigências das Instruções SDG nº 

01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de SP (TCE-SP) e o Comunicado SDG 

035/2015 do TCE-SP que, junto à Lei Orgânica desta Corte, considera que as entidades 

públicas estaduais e municipais devem possuir seus próprios sistemas de controle 

interno.  

 O Órgão teve sua reestruturação estabelecida nos artigos 4º, 62º e 84º da Lei 

Complementar nº 491, de 16 de junho de 2021, na qual cria a Coordenadoria do Sistema 

de Controle Interno, com nível Especial, junto à estrutura administrativa do Gabinete do 

Prefeito, e suas atribuições definidas no Anexo XII da Lei Complementar nº 493, de 14 

de julho de 2021, com regulamentação pelo Decreto nº 8.165/2022.  

 Ressalta-se, ainda, a fundamentação jurídica do sistema de controle interno 

referente à Lei Federal 14.133/2021 que trata do seu papel fundamental quanto aos 

contratos e licitações na Administração.  
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3. A COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO  
 

 A Coordenadoria do Sistema de Controle Interno está vinculada ao Gabinete do 

Prefeito e tem sua estrutura física localizada no Paço Municipal. Com relação aos meios 

materiais, o órgão dispõe de equipamentos de informática com acesso adequado à 

Internet, bem como instalações apropriadas, com a privacidade e segurança necessárias 

para o desenvolvimento das atividades, além de veículo com agendamento para trabalho 

externo. Atualmente, a força de trabalho desta unidade é composta por 04 (quatro) 

servidores e estagiários.  

 Trabalhamos com a perspectiva de ampliação da equipe fixa, de estagiários e 

contamos com o apoio de Consultoria Técnica contratada.   

3.1 - EQUIPE TÉCNICA DA COORDENADORIA 

Atualmente a Coordenadoria do Sistema de Controle Interno apresenta a seguinte 

composição em seu quadro técnico:  

Quadro 01: Quadro Técnico do órgão 
 

Servidor Função/Cargo Formação 

Maria José Lima de 
Aragão Silva 

Coordenadora do Sistema de Controle 
Interno (SCI-1) 

Administração e 
Especialização em 

Gestão Pública 

Washington Luiz 
Marchezepe 

Assistente do Sistema de Controle Interno 
(SCI-2) Administração 

Joyce Zandonadi dos 
Santos 

Agente do Sistema de Controle Interno  
(SCI-3) Recursos Humanos 

Yuri de Souza Yabiku Agente Administrativo II Ensino Médio 

 

4. METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO 

 Na elaboração do presente documento, foi necessária a participação de toda a 

equipe para a definição das operações previstas para o exercício de 2023, identificando 

atividades comuns ao dia a dia do órgão, bem como as ações prioritárias para o 

cumprimento legal e constitucional das atribuições da Coordenadoria.  
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 Nesse sentido, além das responsabilidades legais do órgão, foram considerados os 

levantamentos das irregularidades nos alertas, nas instruções, nas recomendações 

técnicas e nos pareceres prévios relativos à prestação de contas emitidas pelo Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo dos exercícios anteriores e que ainda não foram 

atendidas pelo município, considerando inclusive as orientações contidas no Manual 

Básico de Controle Interno do TCESP (2019).  

 Também foi dada importância quanto às ações registradas nos relatórios mensais 

e quadrimestrais anteriores emitidos pela Coordenadoria, considerando as ações de 

monitoramento, de consultoria e de gestão interna registrados nestes documentos. Além 

disso, foram realizadas pesquisas dos principais eventos e participações em Controle 

Interno que ocorrerão em 2023, especialmente as palestras e os cursos ofertados pelo 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 A Coordenadoria do Sistema de Controle Interno está passando por um processo 

de reestruturação que está sendo realizada com o suporte técnico de uma empresa de 

Consultoria especializada em Controles Internos, a CONSINTER - Controles Públicos.  

Para reestruturação da unidade a empresa elaborou um Relatório Diagnóstico contendo 

o diagnóstico das fragilidades e potencialidades do órgão e elaborou um Plano de Ação 

listando as ações necessárias para reorganização da unidade. As ações listadas nesse 

plano de ação foram utilizadas como referência também para construção do 

planejamento, sobretudo às atividades relacionadas à Gestão Interna da Coordenadoria. 

Portanto, as ações listadas nesse Planejamento Anual estão alinhadas com os dados 

apontados no Relatório Diagnóstico e nas ações previstas no Plano de Ação para 

reestruturação da unidade. 

 Em seguida, foi realizada a elaboração dos quadros de atividades de acordo com 

a classificação das ações – consultoria, monitoramento, apoio ao controle externo, 

avaliação/auditoria, gestão interna, capacitação e demandas extraordinárias ao 

planejamento. Além do estabelecimento dos objetivos das atividades, para fins de 

definição das horas necessárias para a execução das ações, foram observados os 

recursos orçamentários ou financeiros/materiais alocados na estrutura do órgão, além 

do quantitativo de servidores à disposição para estas atividades, as férias, os finais de 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

6 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
Gabinete do Prefeito 

Coordenadoria do Sistema de Controle Interno  
 

semanas e feriados constantes do calendário oficial, registrados em planilha para o 

cálculo das horas totais. Posteriormente, foi realizado o ranqueamento das atividades, 

considerando a criticidade, a relevância e a materialidade de cada ação planejada. 

5. LIMITAÇÕES NA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 

 Na elaboração do presente documento, foram considerados possíveis 

imprevistos e limitações técnicas, como alterações na ordem de prioridade das 

atividades, afastamentos, necessidades administrativas da gestão e atividades que 

necessariamente precisam ser atendidas pela unidade, mudanças nos processos, 

eventuais demandas que se apresentem com maior prioridade e/ou a pedido da 

Administração em virtude de novas exigências normativas, bem como de atribuições 

definidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.  

6. ATIVIDADES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 

6.1.  ATIVIDADES DE CONSULTORIA 

 A Coordenadoria deve funcionar como uma ferramenta de apoio à gestão. Nesse 

sentido, as atividades deste órgão devem agregar valor à Administração, a fim de garantir 

a eficácia, a eficiência e a economicidade dos processos, fortalecendo a gestão pública 

dos recursos financeiros, patrimoniais e humanos, com vistas a assegurar que os 

objetivos da Gestão Municipal sejam alcançados de forma regular. 

 O quadro 02 abaixo evidencia as atividades de Consultoria que serão realizadas 

pela Coordenadoria do Sistema de Controle Interno em 2023.  

Quadro 02 - Atividades de Consultoria 

Descrição da atividade Objetivo Periodicidade 
Previsão 

H/H 
Horas 
Totais 

Dar suporte às unidades 
administrativas sobre seus 

controles internos 

Orientar sobre a 
importância do controle nas 

ações 

Quinzenal 1 
 

88 

Realizar e participar das reuniões 
com o GT AUDESP 

Apresentar as principais 
normativas do TCESP, 

orientar sobre os 
lançamentos, bem como 

Bimestral 2 72 
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buscar a padronização de 
fluxos 

Realizar reuniões temáticas 
setoriais 

Orientar e buscar por 
soluções e alternativas em 

conjunto 

Mensal 6 132 

TOTAL 292 

 

6.2. ATIVIDADES DE MONITORAMENTO  

 Considerando as responsabilidades de controle preventivo da Coordenadoria, as 

atividades de monitoramento do órgão visam garantir que a execução das ações 

desempenhadas pelos diversos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo do 

município ocorra em conformidade com as obrigações constitucionais e legais, de forma 

que os processos implantados ocorram conforme o planejado e apresentem os 

resultados esperados. 

 O quadro 03 abaixo evidencia as atividades de Monitoramento que serão 

realizadas pela Coordenadoria do Sistema de Controle Interno em 2023.  

Quadro 03 - Atividades de Monitoramento 

Descrição da atividade Objetivo Periodicidade 
Previsão 

H/H 
Horas 
Totais 

Acompanhar os pareceres do 
Conselho do FUNDEB 

Identificar o cumprimento 
das atribuições dadas na Lei 

nº 14113/2020 
Trimestral 20 160 

Acompanhar os pareceres do 
Conselho de Saúde 

Identificar o cumprimento 
das atribuições dadas na Lei 

nº 141/2012 
Quadrimestral 20 120 

Participar das Audiências 
Públicas de Metas Fiscais 

Acompanhar a realização das 
audiências conforme disposto 
no parágrafo 4º do artigo 9º 
da Lei de Responsabilidade 

Fiscal 

Quadrimestral 3 18 
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Participar das Audiências 
Públicas de Saúde 

Acompanhar o cumprimento 
do percentual mínimo em 

saúde conforme disposto na 
Lei nº 141/2012 

Quadrimestral 3 18 

Participar Audiência Pública 
sobre a Lei Orçamentária Anual 

(LOA) 

Garantir que a Audiência 
Pública seja realizada no 
prazo estabelecido pelos 

dispositivos legais 

Setembro 3 6 

Participar das reuniões com 
representantes das áreas meio 
(SEPLAGE, SF, SAGEP, SJ e SG) 

Acompanhar e conhecer os 
principais pontos de pauta da 

execução Municipal 
Semanal 2 88 

Monitorar os lançamentos no 
Portal da Transparência 

Garantir que a Transparência 
do Município esteja 

atualizada 
Semanal 2 176 

Consultar e analisar as 
publicações do Diário Oficial 

Tomar conhecimento da 
publicidade das ações 

Semanal 2 176 

Monitorar folha de pagamento 
quanto a despesa de pessoal, 

incluindo estudo do órgão sobre 
as horas extras na Prefeitura 

Monitorar e acompanhar o 
atendimento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e 
acompanhar as obrigações do 

Município junto aos órgãos 
de controle externo 

Quadrimestral 40 240 

Monitorar os lançamentos dos 
ajustes do Terceiro Setor no 
Portal da Transparência e do 

Sistema AUDESP 

Identificar o cumprimento da 
Lei da Transparência 

Quinzenal 2 44 

Participar das reuniões do grupo 
de trabalho referente a 

liquidação da SANED e ETCD 

Acompanhar e tomar ciência 
do andamento das 

liquidações 
Bimestral 4 24 

Alimentar planilha com base nos 
apontamentos dos Relatórios do 

Tribunal de Contas 

Identificar os principais 
apontamentos e sua evolução 
e fazer recomendação para as 

áreas 

Quadrimestral 20 120 

Verificar lançamentos no 
Tribunal dos processos de 

contratação selecionados para 
acompanhamento da sua 

execução 

Identificar se as Unidades 
administrativas estão fazendo 

o lançamento em tempo 
regulamentado 

Quinzenal 0,5 11 

Monitorar o processo de 
preenchimento do questionário 

do IEG-M e IEG-PREV do Tribunal 
de Contas do Estado 

Garantir o cumprimento do 
atendimento por parte das 

áreas responsáveis 
1º Trimestre 12 24 

Monitorar as alterações dos 
membros dos Conselhos de 
Saúde, Educação e  FUNDEB 

Garantir a atualização do 
cadastro dos membros junto 

ao sistema AUDESP 
Mensal 3 66 
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Acompanhar o cumprimento dos 
limites constitucionais com 

educação 
Garantir cumprimento legal Anual 30 30 

Acompanhar o cumprimento dos 
limites constitucionais com 

saúde 
Garantir cumprimento legal Anual 30 30 

Acompanhar o limite das 
despesas com pessoal e em caso 

de extrapolação avaliar as 
medidas adotadas para 
recondução dos limites. 

Garantir o Cumprimento da 
LRF 

Anual 30 30 

TOTAL 1381 

 

  As atividades previstas no quadro acima serão registradas, gerarão relatórios e 

se for o caso, documentos técnicos com apontamentos e recomendações para as àreas. 

6.3.  ATIVIDADES DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO  

 A Constituição Federal de 1988 estabeleceu que o Sistema de Controle Interno 

deve apoiar os órgãos de controle externo em sua missão institucional. Portanto, a 

Coordenadoria enquanto órgão central possui a atribuição de atender e de fazer 

interlocução da gestão com os órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas 

do Estado e o da União, o Ministério Público e a Controladoria Geral da União.  

 Em vistas do cumprimento do papel constitucional e legal da Coordenadoria, além 

das responsabilidades do órgão descritas no Comunicado SDG 035/2015 do Tribunal de 

Contas de São Paulo, há a necessidade de realização de atividades de apoio ao controle 

externo em sua missão institucional por parte dos responsáveis pela Coordenadoria do 

Sistema de Controle Interno de Diadema.  

 O quadro 04 abaixo evidencia as atividades de Apoio ao Controle Externo que 

serão realizadas pela Coordenadoria de Controle Interno em 2023. 
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Quadro 04 - Atividades de Apoio ao Controle Externo 

Descrição da atividade Objetivo Periodicidade 
Previsão 

H/H 
Horas 
Totais 

Receber as requisições do TCESP e 
encaminhá-las às áreas 

correspondentes 

Apoiar as ações do 
Tribunal de Contas 

Diário 0,5 222 

Acompanhar o lançamento das 
respostas de requisições no 

sistema e-TCESP e/ou realizar o 
envio para o Tribunal 

Evitar falhas no envio dos 
documentos 

Semanal 5 440 

Acompanhar o efetivo lançamento 
e cumprimento de prazos 

estabelecidos no Calendário 
AUDESP 

Evitar envio intempestivo 
e possiveis notificações ao 

Executivo Municipal 

Semanal 1 88 

Consultar site do Tribunal de 
Contas para verificar os 

alertas/comunicados e fazer 
encaminhamento para os setores 

responsáveis 

Verificar os possíveis 
alertas/comunicados 

Diário 0,5 111 

Orientar as áreas sobre o 
lançamento no SisRTS e do Termo 

de Colaboração e verificar sua 
efetividade 

Garantir que as áreas 
realizem a prestação de 

informações relativas aos 
repasses públicos ao 

Terceiro Setor no sistema 
com eficácia e eficiência 

Semanal 2 176 

Acompanhar as vistorias in loco 
junto com os agentes do Tribunal 

Dar suporte ao órgão 
externo 

Mensal 3 66 

Organizar e enviar Calendário 
AUDESP para as Secretarias 

Divulgar o documento 
para todas as Unidades 

Administrativas 

Dezembro 4 8 

TOTAL 1111 

 

6.4. ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO/ AUDITORIA 

 A realização de atividades de avalição e auditorias está estabelecida na 

Constituição Federal como uma das funções do Sistema de Controle Interno para a 

fiscalização orçamentária, patrimonial, financeira e operacional das entidades da 

Administração Pública. As auditorias visam avaliar a conformidade legal, a efetividade 

dos controles internos, a implementação de práticas de gestão, o desempenho e os 

resultados. 
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 Tais atividades tem o objetivo de reduzir as recomendações e cobranças do 

Tribunal quanto as fragilidades e quanto ao papel fiscalizador da Coordenadoria do 

Sistema de Controle interno deve exercer no Município. 

  O quadro 05 abaixo evidencia as atividades de avaliação e auditorias que serão 

realizadas pela Coordenadoria do Sistema de Controle Interno em 2023. 

Quadro 05 - Atividades de Avaliação/ Auditoria  

Descrição da atividade Objetivo Periodicidade Previsão H/H 
Horas 
Totais 

Fazer análise de Processo 
Licitatório 

Verificar fluxos e 
regularidade processual 

2º Semestre 200 400 

Fazer análise de processo de 
Termo de Colaboração 

Verificar fluxos e 
regularidade processual 

1º Semestre 160 320 

Realizar visita aos 
equipamentos públicos do 

Município 

Analisar o funcionamento 
e a estrutura de 

equipamentos públicos 
municipais e relatar as 

melhores práticas. 

Quadrimestral 40 360 

Avaliar o atendimento dos 
requisitos do Decreto Federal 

10540/2020 - SIAFIC 

Identificar o cumprimento 
legal 

Anual 80 160 

Realizar auditoria interna - 
análise do serviço de 

Patrimônio 

Identificar o 
funcionamento com seu 

respectivo fluxo de 
trabalho 

Anual 300 600 

Avaliar a implementação da 
Nova Lei de Licitações e 
Contratos 14.133/2020 

Garantir o cumprimento 
legal do Ente 

2º Semestre 80 320 

TOTAL 2160 

6.5.  GESTÃO INTERNA DA COORDENADORIA 

 Para que a Coordenadoria possa realizar atividades para apoiar o funcionamento 

da Administração Pública, é preciso que o órgão esteja bem organizado internamente. 

Nesse sentido é fundamental realizar um planejamento das atividades de gestão da 

Coordenadoria para que os servidores possam cumprir o dever legal de suprir interesses 
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concebidos em proveito da coletividade. 

  O quadro 06 abaixo evidencia as atividades para Gestão Interna que serão 

realizadas pela Coordenadoria de Controle Interno em 2023. 

Quadro 06 - Atividades para Gestão Interna da Coordenadoria 

Descrição da atividade Objetivo Periodicidade Previsão 
H/H 

Horas Totais 

Preparar as reuniões do GT 
AUDESP e elaborar relatórios 

das mesmas 

Orientar e capacitar para 
utilização do Sistema 

Audesp 

Bimestral 4 72 

Elaborar junto à Secretaria de 
Comunicação a proposta de 
material da Coordenadoria 

Documentar o balanço de 
ações do Órgão 

Anual 5 10 

Publicitar material da 
Controladoria 

Divulgar as ações do 
Órgão 

Anual 2 2 

Realizar reunião com gestor 
(Secretaria de Governo) 

Orientar e encaminhar as 
principais recomendações 

do Órgão 

Quinzenal 2 44 

Participar de reunião com o 
Prefeito sobre o Planejamento 

de 2023 da Coordenadoria 

Apresentar e solicitar 
aprovação do 
Planejamento 

Janeiro 1 4 

Elaborar relatórios mensais das 
atividades da Coordenadoria 

Materializar as ações, 
atender a legislação, 

facilitar a comunicação e 
melhorar o processo de 

gestão interna 

Semanal 2 176 

Elaborar o Relatório Anual do 
Controle Interno - exercício de 

2022 

Cumprimento das 
exigências legais do órgão 

Março 80 240 

Elaborar Relatório do Controle 
Interno do 1º Quadrimestre de 

2023 

Cumprimento das 
exigências legais do órgão 

1º 
Quadrimestre 

40 120 

Elaborar Relatório do Controle 
Interno do 2º Quadrimestre de 

2023 

Cumprimento das 
exigências legais do órgão 

2º 
Quadrimestre 

40 120 

Elaborar Relatório do Controle 
Interno do 3º Quadrimestre de 

2023 

Cumprimento das 
exigências legais do órgão 

3º 
Quadrimestre 

40 120 

Realização de reuniões internas 
temáticas com a equipe 

Organizar os trabalhos da 
Unidade 

Quinzenal 2 264 
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Elaborar o  planejamento para o 
exercício de 2024 

Planejar as principais 
atividades do órgão tendo 

em vista a melhoria do 
fluxo de trabalho interno 

Novembro 48 144 

Estudar e propor alteração do 
Decreto nº 8.171/2022 que 
regulamenta a Nova Lei de 
Licitações nº 14.133/2021 

relativo ao papel da 
Coordenadoria 

Identificar as atribuições 
inerentes a Coordenadoria 

Maio 12 24 

Acompanhar as atividades das 
estagiárias 

Possibilitar um estágio 
mais participativo 

Semanal 2 88 

Regulamentar em legislação 
específica as atribuições da 

Coordenadoria do Sistema de 
Controle Interno 

Atualizar a legislação do 
órgão 

1º 
Quadrimestre 

24 120 

Realizar reunião com o Prefeito 
para apresentar o Relatório 

Anual 2022 

Dar ciência ao Prefeito, 
solicitar a anuência e 

aprovação 

Abril 2 2 

Realizar reunião com o Prefeito 
para apresentar o Relatório do 

1º Quadrimestre 

Dar ciência ao Prefeito, 
solicitar a anuência e 

aprovação 

Maio 2 2 

Realizar reunião com o Prefeito 
para apresentar o Relatório do 

2º Quadrimestre 

Dar ciência ao Prefeito, 
solicitar a anuência e 

aprovação 

Outubro 2 2 

Atualizar cadastro de servidores 
no Sistema AUDESP do TCESP 

Manter cadastro 
atualizado conforme 

orientação do Tribunal de 
Contas 

Mensal 2 22 

Assinar o relatório de Gestão 
Fiscal em conjunto com o 

Prefeito e responsável pela 
administração financeira 

Cumprir as exigências 
legais 

Quadrimestral 2 6 

Verificar Sistema de Processos 
Eletrônicos 

Identificar se existe 
processo tramitado para a 

Unidade Central de 
Controle para tramitações 

e providências 

Diário 0,5 111 

Lançar as requisições enviadas 
pelo TCESP na planilha interna 

de controle 

Monitorar e evitar o 
descumprimento de prazo 

Diário 0,5 111 

Realizar reuniões com a 
consultoria contratada 

Acompanhar 
conjuntamente com a 

consultoria a execução do 
contrato de prestação de 

serviços 

1º Trimestre 20 120 
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Tramitar e encerrar processos 
físicos pendentes 

Organização 
administrativa da unidade 

1º Trimestre 6 12 

Realizar levantamento de 
documentos físicos e envio para 

arquivo 

Organização 
administrativa da unidade 

2º Trimestre 8 24 

Elaborar planilhas 
documentadoras para registro e 
monitoramento das atividades e 

das recomendações 

Utilizar ferramenta para 
acompanhamento eficaz 

das atividades e 
recomendações 

Março 7 35 

Elaborar modelo de documento 
para registro dos resultados das 
atividades e das recomendações 

Contribuir para melhoria 
nos procedimentos da 
gestão e dos demais 

setores que integram a 
administração 

Fevereiro 7 35 

Elaborar planejamento 
Individual das ações 

Nortear as ações 
individuais da equipe da 

coordenadoria 

Fevereiro 7 35 

TOTAL 2065 

 

6.6.  ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO  

 Considerando as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

quanto à importância da qualificação dos agentes do órgão, as atividades de capacitação 

têm como objetivo melhorar a capacidade atuante da Coordenadoria do Sistema de 

Controle Interno e, assim, fortalecer não apenas os servidores mais recentes no quadro 

efetivo do órgão, mas aperfeiçoar também as práticas dos mais experientes de forma 

que haja o domínio técnico necessário para realização das atividades previstas neste 

planejamento.  

 O quadro 07 abaixo evidencia as atividades de Capacitação que serão 

realizadas pela Coordenadoria de Controle Interno em 2023. 

Quadro 07 - Atividades de capacitação  

Descrição da atividade Objetivo Periodicidade Previsão 
H/H 

Horas Totais 

Visitar Controladorias de 
outros Municípios 

Conhecer boas práticas de 
controle interno 

Semestral 10 60 

Participar do curso sobre 
novo Sistema de Processo 
Eletrônico - SOLAR BPM 

Conhecer as 
funcionalidades do 

1º Bimestre 20 80 
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sistema e sua aplicação na 
gestão interna 

Participar do curso online 
"Sistema de Controle Interno 

da Administração e 
Procuradoria Municipal" da 

Escola Nacional de 
Administração Pública 

Conhecer os principais 
conceitos, a evolução 

histórica, os princípios e 
finalidades do sistema de 

controle interno 

Anual 20 20 

Participar das palestras 
temáticas do Tribunal de 
Contas do Estado de São 

Paulo 

Aperfeiçoar o 
conhecimento de acordo 

com as orientações do 
órgão de controle externo 

estadual 

Mensal 6 132 

Participar do Encontro 
Nacional de Controle Interno 

do CONACI 

Aprofundar o 
conhecimento em 

assuntos relacionados à 
controle interno a partir 

do intercâmbio de 
informações e 

experiências entre as 
controladorias brasileiras 

Anual 16 32 

Pesquisar e participar de 
curso sobre Auditoria Interna 

Capacitar o órgão para 
entendimento dos 

principais aspectos de 
auditoria na gestão 

pública 

Anual 60 120 

Participar de curso de 
Orçamento Público do 

Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo 

Capacitar o órgão para 
entendimento dos 

principais aspectos de 
orçamento público na 

gestão pública 

Anual 10 20 

TOTAL 464 

 

6.7. ATIVIDADES DE MACROFUNÇÃO 

A Coordenadoria deve atuar na contribuição pela sistematização da pauta de 

integridade na Administração Pública com foco no aprimoramento da gestão, em 

especial quanto ao acompanhamento das atividades da Ouvidoria de Diadema e à 

execução de programas de transparência, como o Time Brasil.  

 O quadro 08 abaixo evidencia as atividades de macrofunção que serão realizadas 

pela Coordenadoria de Controle Interno em 2023. 
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Quadro 08 – Atividades de Macrofunção 

Descrição da atividade Objetivo Periodicidade 
Previsão 

H/H 
Horas 
Totais 

Avaliar o funcionamento 
da Ouvidoria Geral do 

Município 

Identificar principais 
demandas e cumprimento 

legal do órgão 
Anual 100 100 

Monitorar a execução do 
Programa Time Brasil 

Identificar se o plano de 
trabalho pactuado está 

sendo cumprido 
Mensal 4 44 

TOTAL 144 

6.8. DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS AO PLANEJAMENTO  

 Além das ações acima delimitadas, conforme justificativas apresentadas para a 

realização destas, é possível e provável que demandas extraordinárias surjam no 

decorrer do período previsto. Nesse sentido, as demandas extraordinárias serão 

executadas, via de regra, sem prejuízo das ações previstas originalmente no Plano, 

visando adequá-las à realidade da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno. 

 O quadro 09 abaixo evidencia as demandas extraordinárias que poderão ser 

realizadas pela equipe da Coordenadoria de Controle Interno em 2023.  

Quadro 09 - Demandas extraordinárias ao planejamento 

Descrição da atividade Objetivo Periodicidade Horas Totais 

Demandas extraordinárias 
 

Atender a demandas 
não previstas de forma 

específica ao 
Planejamento 

 

Por demanda 
 

699 

TOTAL 699   

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O planejamento de atividades do controle interno será executado no período de 

01 de fevereiro até 31 de dezembro de 2023.  

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

17 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
Gabinete do Prefeito 

Coordenadoria do Sistema de Controle Interno  
 

 Com a aplicação deste planejamento temos a perspectiva de atuar de forma ativa 

e propositiva perante as atividades propostas construindo uma gestão mais eficiente que 

cumpra com os princípios legas e que faça uso correto dos recuroso públicos 

 Ao fim de 2023, a Coordenadoria deve apresentar o resultado das ações 

desenvolvidas ao longo do ano através do Relatório Anual referente às atividades do 

órgão. Este documento conterá, em resumo, as ações concluídas e em andamento, as 

capacitações realizadas pelos membros e as boas práticas identificadas. 

 O Planejamento Anual das Atividades será constantemente aperfeiçoado no 

decorrer do exercício, sendo necessária a colaboração de todos os gestores para a 

execução do plano. É importante a manutenção do diálogo com as áreas da 

Administração para que seja mantido um cenário de parceria, no qual permitirá a 

compreensão de que a Coordenadoria não buscará apenas apontar possíveis falhas, 

mas auxiliar no aperfeiçoamento da gestão dos riscos e dos controles internos.  

 Nesse sentido, o resultado das atividades será levado ao conhecimento do 

Chefe do Poder Executivo e dos responsáveis pelas áreas envolvidas para que tomem 

ciência e adotem as providências que se fizerem necessárias. 

  

8. ENCAMINHAMENTO 

 Por fim, submete-se este plano ao conhecimento e aprovação da Prefeita 

Municipal em exercício, Excelentíssima Sra. Patrícia Ferreira. 

 

 

Diadema/SP, 19 de janeiro de 2023. 

 
 
 
 
 

MARIA JOSÉ LIMA DE ARAGÃO SILVA 

Coordenadora do Sistema de Controle Interno 
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PRONUNCIAMENTO DA PREFEITA EM EXERCÍCIO 

 

 

Atesto, para os devidos fins de direito, que tomei conhecimento das informações 

contidas  no Planejamento das Atividades da Coordenadoria do Sistema de Controle 

Interno para o exercício de 2023 e estou em concordância com a sua execução. 

 
 
 
 

Diadema/SP. 19 de janeiro de 2023. 
 
 
 
 
 
 

PATRÍCIA FERREIRA 

Prefeita Municipal em exercício 
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