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Laranja da Terra, 16 de agosto de 2019.
CI~~-CONTROLEINTERNO

Senhor Presidente,

Venho por meio deste, encaminhar, em anexo, o Relatório referente a AÇÃO DEAUDITORIA
N2 OS/2019 - Gestão Previdenciária da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES, conforme
Matriz de Planejamento, realizada em julho de 2019, referente ao período de Janeiro a
Junho de 2019, a fim de verificar a normalidade dos procedimentos adotados e as práticas
relacionadas ao assunto, identificar possíveis falhas, propor recomendações quando
necessárias, além de garantir que as normas internas e externas sejam cumpridas, eficientes
e que haja segurança dos controles internos assim como auxiliar na prevenção de riscos
trabalhistas e, contudo, ajudar para que o Departamento de Recursos Humanos e o
Departamento Contábil desenvolvam suas atividades da melhor forma possível.

Com a finalidade de subsidiar o planejamento e execução dos trabalhos de auditoria de
regularidade operacional e conformidade referente à Gestão Previdenciária, no período de
Janeiro a Junho de 2019, foram observados registros e procedimentos relacionados ao
referido período, nos arquivos físicos e no Sistema Informatizado de Recursos Humanos e
Folha de Pagamento, bem como na Contabilidade, com exame da documentação original,
aspectos legais, exame de registros auxiliares, cálculos de conferência e confronto das
informações obtidas.

Não foram verificadas irregularidades nos registros verificados, mas, sugiro que sejam
orientados os responsáveis para a observância aos ritos do processo e atendimento às
Instruções Normativas elaboradas para facilitar a realização dos processos
administrativos/contábeis, promovendo assim, a execução ordenada, ética, econômica,
eficiente e eficaz das operações, tendo em vista o início próximo da prática de envio dos
dados por meio do e-Social.

Respeitosamente,

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Controladora Geral Interna - Portaria 018/2012

Ao Excelentíssimo Senhor
WELERSSONJOSÉMERCANDELE
Presidente da Câmara Municipal
LARANJA DA TERRA/ES

Avenida Luiz Obermüller Filho, nº 083, 2º Andar, Centro, Laranja da Terra/ES- CEP 29615-000- Telefax (27) 3736-1006
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AÇÃO DE AUDITORIA Nº OS/2019 - Gestão Previdenciária da Câmara Municipal de Laranja
da Terra/ES, conforme Matriz de Planejamento.

TIPO: Ação de auditoria operacionaljconformidade

OBJETIVO
Verificar a normalidade dos procedimentos adotados e as práticas relacionadas à Gestão
Previdenciária da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES, identificar possíveis falhas,
propor recomendações quando necessárias, além de garantir que as normas internas e
externas sejam cumpridas, eficientes e que haja segurança dos controles internos, auxiliar
na prevenção de riscos trabalhistas e, contudo, ajudar para que o Departamento de
Recursos Humanos e Contabilidade desenvolvam suas atividades da melhor forma possível.

INTRODUÇÃO
A previdência social pode ser entendida como o conjunto de normas de proteção e defesa
do trabalhador a determinados riscos como a velhice, a invalidez, a doença e o desemprego,
entre outros, mediante aposentadoria, pensão a seus dependentes, amparo nas doenças,
etc. Constitui assim a previdência social uma forma de cobertura de sinistros, que nada mais
são do que a verificação de riscos, com o que se tem a reparação dos prejuízos naturalmente
advindos dos mencionados acontecimentos que independem da vontade humana.

A previdência social constitui atualmente tema de relevada importância, não só pelo elevado
escopo que destina prover, mas também pelo especial momento por que atravessa, quando
se depara com um sistema combalido, sem a necessária higidez financeira, em razão de uma
série de fatos, que vão desde a má administração de seus recursos ao acentuado
envelhecimento da população brasileira, propiciando um número crescente de beneficiá rios
do sistema em detrimento de um número cada vez menor de contribuintes do mesmo.

Com o advento da Carta Constitucional de 1988, as entidades públicas submeteram-se à
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à
legalidade, legitimidade e economicidade pelos controles externos e internos de cada Poder.

Para realização da Ação de Auditoria, foram verificadas as rotinas adotadas pela Câmara,
realizando a análise de documentos e execução dos pr] cipais processos de
previdenciária.

l-INFORMAÇÕES PRELIMINARES
Este relatório refere-se à ação de eiro a Junho de 2019, nas
atividades referentes ao Departamento de Recursos Humanos e Contabilidade da Câmara
Municipal de Laranja da Terra/ES.

Para a consecução do objetivo proposto e obtenção de evidências suficientes, adequadas,
relevantes e úteis, os trabalhos foram desenvolvidos com base nos controles internos da
Instituição, sendo realizados de acordo com normas técnicas do Sistema de Controle Interno
do Poder, na extensão e profundidade julgadas necessárias às circunstâncias. Foram
observados registros e procedimentos relacionados ao referido período, nos arquivos físicos,
virtuais e no Sistema Informatizado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento e
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Contabilidade, com exame da documentação original, aspectos legais, exame de registros
auxiliares, cálculos de conferência e confronto das informações obtidas, analisando os dados
da Folha de Pagamento, guias de recolhimento correspondentes e encargos sociais e
trabalhistas previstos na legislação para o levantamento de possíveis falhas.

2 - BASE LEGAL
A legislação de regência do Regime Geral é composta pela lei nº 8.212/91, lei nº 8.213/91,
Decreto nº 3.048/99, Decreto nº 6.042/2007 e IN RFB nº 971/2009, os quais estabelecem
como:
- Alíquota patronal o percentual de 20% sobre o total a folha de pagamento e 1% referente
ao RAT (Risco de Acidente de Trabalho);
- Parte do segurado: percentuais de 8%, 9% e 11%, conforme a remuneração do servidor
(base de contribuição).

3 - METODOLOGIA DE TRABALHO
A Unidade Central de Controle Interno no exercício de suas atribuições em cumprimento ao
Plano Anual de Auditoria Interna e demais normas, inicia o processo de Auditoria nos
Departamentos de Recursos Humanos e Folha de Pagamento e Contabilidade com o objetivo
de avaliar o sistema, identificar possíveis falhas, propor recomendações quando necessário,
além de garantir que as Normas internas e externas sejam cumpridas, e, contudo, servir para
que os departamentos em questão desenvolvam suas atividades da melhor forma possível.

A presente análise envolveu a verificação documental e cálculos para conferência das bases
de contribuições, e aplicação das alíquotas constantes dos contracheques e folhas de
pagamento, segundo as questões da matriz de planejamento em anexo.

Para isso, a Controladoria solicitou junto ao departamento de Recursos Humanos os
seguintes documentos:
1 - lista contendo somente os números das matrículas dos servidores efetivos (6 efetivos);
2 - lista contendo os números das matrículas dos servidores comissionados e cedidos (2
comissionados e 1 cedido);
3 - lista contendo os números das matrículas de vereadores (9 vereadores).
4 - Folhas de Pagamento de Janeiro a Junho de 2019.
5 - Guias de Previdência Social de Janeiro a Junho de 2019.

4 - CONSTATAÇÕES E PROVIDÊNCIAS
Por meio de entrevista e análise de documentos foi possível desenvolver o estudo das

rotinas internas, sendo essa a base para o desenvolvimento e aplicação dos papéis de
trabalho, o que possibilitou a elaboração do relatório dessa ação de auditoria, analisando os

resultados do trabalho.

A realização do trabalho pôde ser feita com tranquilidade, estando toda a documentação

arquivada pelo Departamento de Recursos humanos e Folha de Pagamento, bem como pelo
Departamento de Contabilidade, que puderam assessorar através de entrevistas quanto ao

questionamento de dúvidas que surgiram no desenvolvimento da ação de auditoria.
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MATRIZ DE PLANEJAMENTO
- AUDITORIA OPERACIONAL E DE CONFORMIDADE -

DEPARTAMENTOS: RECURSOSHUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO ECONTABILIDADE

OBJETIVO: Verificar a normalidade dos procedimentos adota dos e as práticas relacionadas à Gestão
Previdenciária da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES, identificar possíveis falhas, propor
recomendações quando necessárias, garantir que as normas internas e externas sejam cumpridas,
eficientes e que haja segurança dos controles internos, auxiliar na prevenção de riscos trabalhistas e,
contudo, ajudar para que os Departamentos de Recursos Humanos e Folha de Pagamento e
Contabilidade desenvolvam suas atividades da melhor forma possível.

Questões de
Auditoria

Possíveis
Achados

Informações
Requeridas

1 Existe - Existência
de de base debase

contribuição
regulamentad
a para as
contribuições
previdenciári
as do RPPS?

contribuição
regulamentad
a para as
contribuições
previdenciári
as do RPPS.

os
dos

- Lei 8.213/91
- Decreto nº 3048/99 - Site:
www.inss.gov.br/servico s-do-
inss/calculo-daguia-da-
previdenciasocial-gps/tabela-
decontribuicao-mensal/
- Decreto 6.042/2007
- IN RFB971/2009 Art.57 Inc. I e

Procedimentos
de Auditoria

- Verificar a
existência de Lei
Municipal que
regulamente a
base de cálculo
das
contribuições
previdenciárias -
RPPS

- Ausência de
base de
Contribuição
regulamentad
a para as
contribuições
previdenciári
as do RPPS.

Fontes de Informação

- Leis municipais sobre
Contribuições Previdenciárias

2 - As bases
de cálculo das contribuições

- Valores das - Site:

contribuições
previdenciári
as-INSS-
estão sendo
calculadas e
retidas
respeitando a
legislação
vigente?

e respectivas
retenções ao
INSS no
período
mencionado.

www.inss.gov.br/servicosdo-
inss/calculo-da-guiada-
previdencia-socialgps/tabela-
decontribuicao-mensal/
- Lei 8.212/91
- Lei 8.213/91
- Decreto nº 3048/99
- Tabela de Incidência de
Contribuição - RFB
- Folhas Pagamento
- Fichas Financeiras
- Guias mensais de Previdência
Social - GFIPs

- Verificar se os - Desrespeito
valores das à base de
contribuições e contribuição
respectivas regulamentad
retenções ao a no cálculo
INSS estão em das
conformidade contribuições
com a legislação. previdenciári

as e
respectivas
retençõ i$.\

3

previdenciári descontos
os e as previdenciári
contribuições os e das
patronais - contribuições
RGPS - estão patronais
obedecendo (INSS) estão

descontos

as alíquotas
de
contribuições
estabelecidas

Os - Se
valores

em Art.72 inc. I
conformidade - Folhas de Pagamento
com a - Guias mensais de Previdência
legislação Social - GFIPs

Verificar se os
descontos
previdenciários e
das
contribuições
patronais (INSS)
estão em
conformidade
com a legislação
vigente.

Descontos
previdenciári
os
calculados/re
tidos em
desconformid
ade com as
alíquotas
legais
- Obrigações
patronais
calculadas em
desconformid
ade com a
legislação.

conforme a vigente
legislação
vigente?
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Sobre o trabalho realizado, a ação de auditoria foi aplicada nos Departamentos de Recursos

Humanos e Folha de Pagamento e Contabilidade, onde foram verificados os processos
internos da entidade sob diferentes aspectos, tendo como objetivo constatar se o mesmo

está seguindo a legislação vigente e apontar eventuais irregularidades.

Da análise dos documentos, segundo a Matriz de Planejamento em anexo e a metodologia
aplicada, não se identificou achado ou fato que merecesse menção neste relatório.

É o relatório para apreciação.

Cordialmente,

Laranja da Terra/ES, 16 de Agosto de 2019.

VE~RO
Controladora Geral Interna
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