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cJf. Laranja da Terra, 14 de outubro de 2019.

~019 - CONTROLE INTERNO

Senhor Presidente,

Venho por meio deste, encaminhar, em anexo, o Relatório referente à AÇÃO DEAUDITORIA

nº 08/2019 - Verificação das atividades básicas inerentes ao Departamento de Recursos

Humanos da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES, conforme Matriz de Planejamento,

realizada em setembro de 2019, referente ao período de Janeiro a Agosto de 2019, a fim de

verificar a normalidade dos procedimentos adotados e as práticas relacionadas à gestão de

pessoas, 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 desenvolva 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 às atividades executadas pelo

Departamento de Recursos Humanos, no período de Janeiro a Agosto 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, 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 sejam

providenciados os acertos referenciados no relatório em anexo, a fim de orientar 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.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Respeitosamente, «:
VERUSKA PEDRO

Controladora Geral Interna - Portaria 018/2012

Ao Excelentíssimo Senhor

WELERSSONJOSÉMERCANDELE

Presidente da Câmara Municipal - LARANJA DA TERRA/ES
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AÇÃO DEAUDITORIA N2 08/2019 - Verificar atividades básicas inerentes ao Departamento

de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES, conforme Matriz de
Planejamento

TIPO: Ação de auditoria operacional/conformidade

OBJETIVO

Verificar a normalidade dos procedimentos adotados e as práticas relacionadas à gestão de

pessoas, 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 desenvolva suas atividades da melhor forma
possível.

INTRODUÇÃO

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.

A Gestão de Recursos Humanos, já entendida como um dos processos mais complexos dentro

das organizações, independente do porte, pode ser facilitada pela utilização de um sistema de

RH com recursos inteligentes que podem afetar diretamente na tomada de decisões da
organização, propondo mudanças nos processos, estrutura e estratégia de negócios.

Um acompanhamento detalhado e fielmente registrado contribui para valorização do

colaborador e faz com que ele tenha mais credibilidade e motivação para desenvolver suas

competências. Para a Câmara o reflexo vem no aumento da eficiência através da economia de

tempo, qualidade nos resultados, agilidade necessária para a execução e administração das

atividades e, principalmente, a transparência para a sociedade.

Para realização da Ação de Auditoria, foram verificadas as rotinas adotadas pela Câmara,

realizando a análise de documentos, execução dos principais processos da administração de

recursos humanos, como admissão, cargos e salários, treinamento, benefícios, frequência e

acesso, avaliação de desempenho, nas atividades relacionadas à medicina do trabalho,

segurança do trabalho, convênios e processos trabalhistas e, principalmente na folha de
pagamento.

1 - INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este relatório refere-se à ação de auditoria realizada de Janeiro a Agosto de 2019, nas

atividades referentes ao Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal de

Laranja da Terra/ES.
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Para a consecução do objetivo proposto e obtenção de evidências suficientes, adequadas,

relevantes e úteis, foram utilizadas técnicas básicas de auditoria, onde foram observados
registros e procedimentos relacionados ao referido período, nos arquivos físicos, virtuais e no

Sistema Informatizado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, com exame da

documentação original, aspectos legais, exame de registros auxiliares, cálculos de conferência

e confronto das informações obtidas.

2 - FONTES DE INFORMAÇÃO

Para fins de consulta, exame, conferência e anotações, foi necessário o acesso a:

I - Legislação (Leis, Decretos, Resoluções, Portarias, Deliberações, etc) relacionada com a

política de pessoal adotada pela Câmara Municipal;

11- Estrutura Administrativa, Organizacional e Funcional da CMLT;
111- Classificação de cargos, salários e quadro setorial de lotação;
IV - Relação de pessoal efetivo em exercício na Câmara Municipal, indicando a matrícula, o

cargo, lotação e local de exercício;

V - Relação de servidores em exercício de cargo de direção e de confiança (de provimento em
comissão);

VI - Relação de pessoal estatutário de outros órgãos/entidades colocados à disposição da

Câmara Municipal, com ou sem ônus;

VII - Relação do pessoal da Câmara Municipal à disposição de outros órgãos ou entidades,

com ou sem ônus;

VIII - Relação de bolsistas e estagiários;

IX - Termos de posse e exercício;

X - Atos relativos a pessoal, de competência da Câmara Municipal;
XI - Relação de pessoal beneficiado com auxílio-alimentação;

XII - Pastas funcionais;

XIII - Fichas Financeiras;

XIV - Escala de férias;

XV - Pasta com as folhas de presença;

XVI - Comunicação de férias regulamentares;

XVII - Contratos de estagiários;

XVIII - Comando de pagamento de salário, vantagens e benefícios;

XIX - Concessões de vantagens e benefícios;
XX - Comunicação de posse e exercício;

XXI - Cadastramento do servidor no PIS/PASEP;

XXII - Comprovantes de recolhimento de obrigações sociais e fiscais;

XXIII - Sistemas Informatizados de Recursos Humanos e Folha de Pagamento da Câmara
Municipal de Laranja da Terra/ES.

3 - BASE LEGAL

- Art. 70, parágrafo único, e art. 74, 11e §1º, da CF;
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- Resolução 02/2011 da CMLT, alterada pela 01/2012 - Dispõe sobre a Estrutura
Administrativa, Organizacional e Funcional da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES, e dá
outras providências.

-INSTRUÇÃO NORMATIVASRH Nº 001/2015 - Dispõe sobre os procedimentos para admissão

de servidor para ocupar cargo em provimento efetivo e/ou comissionado na Câmara

Municipal de Laranja da Terra/ES.

- INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 002/2015 - Dispõe sobre os procedimentos para

manutenção do cadastro de pessoal, folha de pagamento, controle sobre vantagens,

promoções e adicionais na Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES.

4-ESCOPO

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.

Sobre a auditoria propriamente dita, foram verificadas as rotinas inerentes ao setor de

recursos humanos, envolvendo todos os procedimentos de admissão e movimentação dos

colaboradores, analisando os cálculos da folha de pagamento, proventos e descontos, guias

de recolhimento, encargos sociais e trabalhistas previstos na legislação e levantando possíveis

falhas. A ação de auditoria foi realizada por meio da definição de 100% (cem por cento) dos

colaboradores admitidos e demitidos, no período de 01/01/2019 a 31/08/2019.

5 - ROTEIRO DE lRABALHO (t:é
A Unidade Central de Controle Interno no exercício de suas atribuições em cumpril.nto::

Plano Anual de Auditoria Interna e demais normas, inicia o processo de Auditoria no

Departamento de Recursos Humanos e Folha de Pagamento com o objetivo 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 o no
Departamento de Recursos Humanos desenvolva suas atividades da melhor forma possível.

Servidores em 31/08/2019
Efetivos 06
Comissionados 03
Cedido pelo Poder Executivo 01
Estagiários 02
Total 12

O trabalho foi iniciado no setor envolvido, com vistorias in loco, verificação de documentos,

confronto de informações, conferência de cálculos e conversas com o responsável, a fim de

avaliar os procedimentos administrativos adotados pela Câmara Municipal após o ingresso de

servidores, nos seguintes quesitos:
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Itens PONTOS DECONTROLE SIM NÃO
Não se
aplica

1 Há confecção individual de pasta funcional dos servidores? X
2 Mantém arquivo próprio de toda legislação e documentos

X
pertinentes ao setor de pessoal?

2.1 Estatuto dos servidores, leis municipais de reajuste e revisão
X

geral estão devidamente arquivados no setor?
2.2 Tabelas e instruções do INSS? X
2.3 Pareceres Jurídicos? X
2.4 Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica

XMunicipal?
3 Mantém controle mensal dos regimes previdenciários dos

X
servidores?

4 Manter controle de admissão e demissão dos servidores? X
5 Mantém as fichas financeiras atualizadas de cada servidor,

X
por meio eletrônico ou manual?

6 Mantém controle de afastamento de servidores no gozo dos
X

benefícios previdenciá rios?
7 Mantém controle das exigências contidas em Instruções

X
Normativas do Tribunal de Contas?

8 Possui algum tipo de sistema de avaliação periódica dos
X

Servidores da Câmara Municipal?
9 Mantém o controle e elaboração da folha de pagamento

X
mensal, rubricando todas as folhas?

10 Mantém controle de recolhimento das contribuições
previdenciárias dos servidores e fazendo constar nas GFIP's os
nomes dos prestadores de serviços que tiverem retenção de X
INSSsobre prestações de serviços, após informação do Setor
Contábil?

11 Mantém controle para fins da DIRF, das retenções efetuadas
nos recebimentos dos servidores e prestadores de serviços, X
quando for o caso?

12 Mantém controle sobre passivo trabalhista, tais como INSSe
X

outros?
13 Presta informações ao controle interno, quando solicitado,

X
referente às irregularidades verificadas no setor?

14 Mantém a Secretaria Geral Administrativa informada sobe as
X

ações da Divisão de Recursos Humanos?
15 Tem solicitado, quando o caso requer, parecer da Consultaria

X
jurídica ou da Controladoria Interna?

16 Providencia como medida de segurança, cópia em registro
manual ou eletrônico, de todos os dados cadastrais dos X
servidores da Câmara Municipal, mantendo em lugar seguro?

17 Providencia apropriação, cálculo e encaminha para o
pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciá rios

X
incidentes sobre a folha de pagamento, dentro dos prazos
estabelecidos pela legislação competente?

18 Todos os atos de nomeação dos servidores são publicados no
quadro de avisos da Câmara Municipal e anexam-se cópias X
nas pastas individualizadas?

.~

I

i->

Avenida luiz Obermüller Filho, n2 083,22 Andar, Centro, laranja da Terra/ES- CEP 29l>fs-OOO-Telefax (27) 3736-1006

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES
PODER LEGISLATIVO

Casa Lezi 1 ti M .. IWald S ib I



asa egis alva urucipa a ermro el e
19 Promove as inclusões e exclusões de verbas remuneratórias,

tais como: quinquênios, gratificações, faltas, férias, e outras
devidamente autorizadas, mantendo e arquivando em pasta X
própria a documentação comprobatória da legalidade das
inclusões ou exclusões?

20 Solicita a obrigatoriedade diária de assinar o ponto? X
21 As licenças médicas aos servidores da Câmara Municipal são

controladas e auferidas de acordo com os dispositivos
X

estatutários do Município e de acordo com as normas do
Instituto Nacional da Seguridade Social, quando for o caso?

22 Atualiza anualmente os dados cadastrais dos servidores,
disponibilizando formulário próprio para este fim?

X

23 Solicita a avaliação do desempenho funcional dos servidores
para fins de progressão, dentro dos critérios estabelecidos na

X
legislação vigente, arquivando os relatórios individuais nas
respectivas pastas funcionais?

24 Elabora o quadro de férias regulamentares dos servidores? X
25 O fechamento da folha de pagamento ocorre até o dia 26 de

cada mês, ou antecipado ou prorrogado, de conformidade X
com o calendário anual de pagamentos e feriados oficiais?

26 Os pedidos de nomeações e exonerações que foram
recebidos após o fechamento da folha de pagamento foram X
efetivados, em regra, no 1º dia útil do mês subsequente?

27 O Departamento de pessoal e recursos humanos disponibiliza
modelos de indicação para nomeação e exoneração de

X
servidores, os quais deverão ser devolvidos com cópias de
todos os documentos solicitados?

28 O RH solicita e controla os benefícios dos servidores que
possuem direito, quando se tratar de Auxílio-Alimentação, X
Vale Transporte e etc?

29 Cumpre com os prazos para entrega dos relatórios DIRF, RAIS,
e os que estão obrigados ao Departamento de pessoal e X
recursos humanos?

30 Tem padronizado os formulários de requerimentos e
solicitações dirigidos ao Departamento de pessoal e recursos X
humanos?

31 Espaço físico e mobílias adequado? X

ATOS DE PESSOAL
INGRESSONO SERViÇO PÚBLICO

1 Provimento Efetivo
1.1 A nomeação de servidores para cargos de provimento efetivo

se deu mediante de aprovação em concurso público e com X
previsão na lDO?

1.2 As vagas abertas em concurso possuíam autorização em lei? X
1.3 A nomeação obedeceu à ordem de classificação dos

X
aprovados no concurso público? í

1.4 A posse se deu mediante apresentação da documentação

QfVexigida nas normas de controle interno e edital, Portaria de X
Nomeação e assinatura do termo de posse?

~

\./
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1.5 Os servidores em estágio probatório foram avaliados na

X
forma da lei municipal e regulamento?

1.6 Os servidores reprovados no estágio probatório foram
X

exonerados mediante processo administrativo?

2 Provimento em Comissão
2.1 A nomeação para cargos em comissão atendeu ao limite de

X
vagas fixadas em lei?

2.2 O trabalho desenvolvido pelos comissionados guarda as
características com atribuições de chefia, direção e X
assessoramento?

2.3 A documentação apresentada pelos nomeados atende às
X

exigências das normas de controle interno?
2.4 A Portaria de nomeação foi publicada no órgão oficial do

X
Município?

2.5 O termo de posse foi assinado e registrado em local próprio? X

3 Provimento dos Cargos Eletivos
3.1 Os vereadores empossados apresentaram o diploma

fornecido pela Justiça Eleitoral, declaração de bens e X
documentos pessoais?

3.2 O termo de posse foi assinado em Termo próprio pelos
X

Vereadores?
3.3 O Prefeito e o Vice-Prefeito apresentaram o diploma

fornecido pela Justiça Eleitoral, declaração de bens e X
documentos pessoais?

3.4 O termo de posse foi assinado em local próprio pelo Prefeito
X

e Vice-Prefeito?

4 Estagiários
4.1 A contratação de estudantes estagiários se realizou por meio X

de processo seletivo?
4.2 Os estagiários contratados desempenham funções exclusivas X

de apoio às atividades próprias dos servidores?
4.3 Há controle da matrícula e frequência às aulas dos X

estagiários?
4.4 Os estagiários estão amparados por apólice de seguro de

X
acidente de trabalho?

4.5 A contratação de estagiários está regulada por lei Municipal? X

CONTROLES FUNCIONAIS
5 Registro Funcional

5.1 As ocorrências funcionais estão registradas em ficha ou em
X

banco de dados informatizado?
5.2 Os documentos relacionados às ocorrências funcionais estão

X
arquivados em boa ordem e em pastas individuais?

)
6 Frequência I ~ /'

6.1 A frequência dos servidores é controlada por meio de registro CJ~r-'do ponto?
X

~..
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6.2 A folha de pagamento é elaborada com base no registro do

ponto?
x

7 Hora Extra
7.1

7.2

As horas extras realizadas pelos servidores foram autorizadas
pela autoridade competente, com caracterização do interesse
público da necessidade?
As horas extras foram pagas com base em informações
extraídas do livro ponto e estão dentro do limite autorizado
em lei?

x

x

8 Férias
8.1
8.2

Há servidores com mais de um período de férias vencidas?
As férias são concedidas de acordo com a escala estabelecida?

8.3 Na concessão de férias aos servidores é observado o número
de dias a serem concedidos, em função da frequência ao
trabalho, conforme estatuto?

x

x8.4 Há controle das férias devidas ou concedidas aos servidores
com registro na ficha funcional?

x
x

9 Licenças
9.1 As licenças previstas no estatuto foram concedidas com base

em requerimento efetuado pelo servidor?
9.2 As licenças concedidas a servidores estão em conformidade

com as normas estabelecidas no estatuto e preservaram o
interesse público?

x

x

10 Vantagens
10.1 As vantagens em pecúnia devidas aos servidores têm controle

quanto à conquista do direito?
10.2 Os valores pagos atendem aos requisitos da norma legal?
10.3 As vantagens em pecúnia, originárias de mérito funcional,

atendem ao princípio da impessoalidade e foram concedidas
mediante de Portaria da autoridade competente?

x
x

x

11 Promoções
11.1 Há controle quanto à conquista do direito à promoção

funcional?
11.2 As promoções concedidas no período estão em conformidade

com a norma legal e atribuídas por meio de Portarias editadas
pela autoridade competente?

x

x

12 GFIP
12.1 A GFIP tem sido enviada no prazo legal e com todas as

informações obrigatórias?
x

13.1 O Demonstrativo Previdenciário está sendo elaborado e
enviado à Secretaria Nacional da Previdência Social nos
prazos estabelecidos?

13 Demonstrativo Previdenciário

x
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14 Declaração de Bens
14.1 A declaração de bens dos Agentes Políticos e ocupantes de

X
cargo de chefia tem sido apresentada anualmente?

15 Publicação dos Subsídios e da Remuneração dos Cargos e Empregos Públicos
15.1 Os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e

empregos públicos estão sendo publicados mensalmente no X
Portal da Transparência?

16 RAIS
16.1 A RAISestá sendo preenchida e encaminhada à CEFno prazo

X
legal?

17 Declaração Anual dos Rendimentos Pagos ou Creditados
17.1 A declaração anual dos rendimentos pagos ou creditados aos

servidores no exercício anterior foi elaborada e entregue no X
prazo legal para efeito de ajuste anual do Imposto de Renda?

17.2 Os rendimentos pagos ou creditados a título de remuneração
por serviços prestados foram informados à Receita Federal no X
prazo legal?

18 Controle da Saúde dos Servidores
18.1 Os servidores têm realizado e apresentado com regularidade X

os exames médicos e laboratoriais rotineiros?

VACÂNCIA
19 Cargos Efetivos
19.1 Ocorreu vacância de cargos efetivos no período? X
19.2 Os direitos funcionais foram calculados e pagos de forma X

regular?
19.3 Há servidores com mais de 70 anos no exercício do cargo ou

X
menos de 18 anos?

20 Cargos em Comissão
20.1 Ocorreu vacância de cargos comissionados no período? X

21 Controle dos Gastos com Pessoal
21.1 O controle dos gastos com pessoal é feito mensalmente em

X
conjunto com a contabilidade?

21.2 Os gastos com pessoal do Poder Legislativo estão dentro do
X

limite prudencial de 5,7% das Receitas Correntes Líquidas?
21.3 A folha de pagamento do Poder Legislativo, referente ao

exercício imediatamente anterior, esteve dentro do limite de X
70% da sua receita? r>;

21.4 O subsídio individual de cada Vereador está dentro do limite
X ~!~,de até 20% do subsídio do Deputado Estadual? (l

21.5 A remuneração total dos vereadores,
, .

~
no exercioo

imediatamente anterior, se situou em até 5% da receita X ~0realizada? •..•.........••

21.6 Existem gastos com pessoal não computados, para efeito de
X U

cálculo dos limites?

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES
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21.7 As Receitas Correntes Líquidas foram calculadas em

X
conformidade com a norma legal?

21.8 Ultrapassado o limite prudencial dos gastos com pessoal
foram adotadas as medidas estabelecidas na LDO para X
restabelecimento do limite no prazo legal?

22 Publicaçãodos Atos Oficiais
22.1 Os atos oficiais da administração, descritos nas normas de

controle interno, foram publicados no órgão oficial do
X

Município e em outros veículos de comunicação, quando
exigidos pela legislação, nos prazos legais?

23 Cumprimento da Agenda de Obrigações
23.1 O cumprimento da Agenda de Obrigações está sendo

observado pelas diversas Unidades Administrativas no X
desempenho de suasatribuições?

Verificações Complementares

I - Verificar, em confronto com os registros contábeis:

a) se são adequadamente apropriadas e/ou orçadas as despesas relativas a: salários, férias,

gratificações e outras vantagens, em seus respectivos centros de custo;
b) se houve despesas financeiras referentes a pagamento de encargos sociais em atraso

(multa, juros, correção monetária) e se foram corretamente apropriadas;

11- Verificar o critério de distribuição e os controles sobre a concessão de ticket alimentação;

111- Verificar se as ocorrências de faltas disciplinares estão sendo devidamente apuradas e

adotadas as medidas permitidas na legislação estatutária.

CONSTATAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

As organizações estão cada vez mais buscando seu espaço na sociedade, preocupando-se em

evitar retrabalhos e redução de custos com a implantação de controles eficazes. Por esse

motivo é preciso atuar cada vez mais nos processos internos das organizações como uma

ferramenta de restrição, visando analisar a eficiência dos controles internos praticados.

Sobre o trabalho realizado, a ação de auditoria foi aplicada no setor de recursos humanos,

onde foram verificados os processos internos da entidade sob diferentes aspectos, inclusive

quanto a admissão e movimentação dos colaboradores, tendo como objetivo constatar s:D A../l

mesmo está seguindo a legislação vigente e apontar eventuais irregularidades. C::\) v - .

Por meio da análise de documentos e os resultados do trabalho foi possível desenvolver o

estudo das rotinas internas, possibilitando a elaboração do relatório de ação de auditoria.

Quanto a problemática do trabalho, dispunha-se em identificar de que forma a ação de n\)
auditoria realizada poderia subsidiar a gestão no aprimoramento dos controles internos,~
buscando a eficácia e eficiência. Pode-se dizer que a escolha foi de suma importância para que

a entidade possa rever a forma com que está atendendo suas obrigações, com a definição em

lei vigente.
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Pôde-se evidenciar que a entidade procura constantemente aprimorar seus processos em
atendimento à legislação evitando descumprimentos que possam acarretar danos a entidade.
Mas, apontamos aqui, para efeito de melhorias ainda mais específicas, que as pastas
funcionais dos servidores sejam devidamente organizadas, evitando folhas e documentos
soltos.

A realização do trabalho pôde ser feita com tranquilidade, estando toda a documentação
arquivada junto ao responsável pelo Departamento de Recursos humanos e Folha de
Pagamento, bem como junto ao Contador responsável (Departamento de Contabilidade), que
pôde assessorar através de entrevista quanto ao questionamento de dúvidas que surgiram no
desenvolvimento da ação de auditoria.

Com certeza, ainda existem muitos outros pontos a serem melhorados quanto aos aspectos

legais e formais, além dos comporta mentais e seus possíveis desdobramentos, bem como

inconformidades nos processos de recursos humanos, mas, percebe-se que a administração
atual busca de forma constante resolver os problemas existentes. Porém, esse processo

muitas vezes, requer tempo.

Por fim, recomendamos aos responsáveis pelo Departamento que haja observância aos ritos

do processo e atendimento às Instruções Normativas já elaboradas anteriormente, em

especial a INSTRUÇÃONORMATIVA SRH Nº 001/2015, que dispõe sobre os procedimentos

para admissão de servidor para ocupar cargo em provimento efetivo e/ou comissionado na
Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES, e a INSTRUÇÃONORMATIVA SRHNº 002/2015, que

dispõe sobre os procedimentos para manutenção do cadastro de pessoal, folha de

pagamento, controle sobre vantagens, promoções e adicionais na Câmara Municipal de

Laranja da Terra/ES, de maneira a facilitar a realização dos processos

administrativos/contábeis, promovendo assim, a execução ordenada, ética, econômica,
eficiente e eficaz das operações.

É preciso favorecer a minimização de riscos legais, administrativos e financeiros, obtendo o

máximo de resultados com o mínimo de conflitos, e prevenir que a Câmara Municipal sofra

ações judiciais ou ações e multas administrativas dos órgãos fiscalizadores ou fique em

situação de vulnerabilidade.

É o relatório para apreciação.

Laranja da Terra/ES, 14 de outubro de 2019.

VE~O ~
Controladora Geral Interna
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MATRIZ DE PLANEJAMENTO
- AÇÃO DEAUDITORIA OPERACIONAL EDECONFORMIDADE -

DEPARTAMENTO: RECURSOSHUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO

OBJETIVO: Verificar a normalidade dos procedimentos adotados e as práticas relacionadas à
gestão de pessoas, 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 o Departamento de Recursos Humanos desenvolva suas atividades da melhor forma
possível.

1 - Quanto a movimentação de servidores

1 - As nomeações de - Documentos - Estrutura - Levantamento - Descumpri-
pessoal em cargo contendo Administrativa das nomeações mento da le-
efetivo obedecem ao nomeações, Organizacional para cargo efetivo gislação quan-
sistema de concurso exonerações, e Funcional da e em comissão no to a nomeação
público que atenda, remoções e Câmara período de de efetivos e
eficientemente, às dispensas de Municipal de 01/01/2019 a comissionados
necessidades de servidores a Laranja da 31/08/2019,
melhor qualificação e partir Terra/ES confrontando-as
especialização em 01/01/2019. - Pastas com o plano de
proveito do órgão? funcionais cargos e salários,
2 - As nomeações de - Termos de planos de carreira
pessoal em cargo possee e/ou quadros de
comissionados res- exercício. pessoal.
peitam a Estrutura
Administrativa Orga-
nizacional e Funcio-
nal da Câmara
Municipal de Laranja
da Terra/ES?
3 - Ocorreram movi-
mentações de pes-
soal (remoção, exo-
neração, dispensa,
etc) em desacordo
com as normas pres-
critas pela legisla-
ção?

Questões de Informações Fontes de Procedimentos Possíveis
Auditoria Requeridas Informação de Auditoria Achados

2 - Classificação de Cargos e Funções e Quadros de Pessoal c/J
Questões de Informações Fontes de Procedimentos Possíveis
Auditoria Requeridas Informação de Auditoria Achados

- A Classificação de - Conteúdo da - Estrutura Ad- Confrontar os da- - Descumpri-
Cargos e Funções Estrutura Admi- ministrativa dos relativos às mento da lei
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ceiras.

está devidamente nistrativa Orga- Organizacional pastas funcio- quanto à esti-
nizacional e Fun- e Funcional da nais/folhas de pa- pulação dos
cional da Câma- Câmara Muni- gamento com a valores dos
ra Municipal de cipal de Laran- Estrutura Admi- vencimentos
Laranja da Ter- ja da Terra/ES nistrativa, Organi- dos servidores.
raiES. - Leis que es- zacional e Funcio-
- Relaçãodas leis tipularam os nal da CMLTe leis
municipais que vencimentos que regem sobre
tratam da remu- dos cargos da os vencimentos
neração dos ser- Estrutura Ad- dos servidores,
vidores. ministrativa,... visando certificar
- Folhasde paga- - Pastas fun- a regularidade do
mento de janei- cionais enquadramento
ro a agosto de - Concessões funcional e sala-
2019. de vantagens e rial deles.
- Fichas finan- benefícios.

amparada por ins-
trumento legal, ema-
nado de autoridade
competente?
- Os vencimentos,
gratificações e outras
vantagens percebi-
das pelos servidores
correspondem aos
previstos em legis-
lação própria?

3 - Registro em fichas e pastas funcionais

Questões de Informações Fontes de Procedimentos Possíveis
Auditoria Requeridas Informação de Auditoria Achados

- As fichas funcionais - Conteúdo dos - Fichas e - Verificar se as - Fichase pas-
estão corretamente arquivos físicos pastas funcio- fichas e pastas tas funcionais
preenchidas e atua- das fichas fun- nais dos servi- funcionais encon- incompletas e
lizadascom as cópias cionais. dores. tram-se devida- desorganiza-
autenticadas dos do- mente preenchi- das.
cumentos exigidos das, completas e
pela legislaçãopara o organizadas
exercício do car-
go/função?

4 - Controle e apuração da Frequência
Questõesde Informações Fontesde Procedimentos Possíveis
Auditoria Requeridas Informação deAuditoria Achados

- Existem normas - Forma de - Lista de ser- - Confronto das - lndiscipll-
complementares pa- controle e vidores. folhas de fre- na/descumpri-
ra controle e apu- apuração da - Livros ou fo- quência com o mento das
raçãoda frequência e frequência dos lhasde presen- respectivo quadro normas de fre-
para disciplinar a jor- servidores. ça; de pessoal em quência pelos
nada de trabalho e - Ato regula- vigor. servidores.
funcionamento? mentador do
- As ocorrências de
faltas disciplinares
estão sendo devida-
mente apuradas e
adotadas as medidas
permitidas na legis-
lação? r-;

horário de fun-
cionamento.
- Normas com-
plementares.

5·Férias ~

Avenida Luiz Obermüller Filho, n2 083,22 Andar, Centro, Laranja da Terra/ES- CEP 29615-000- Telefax (27) 3736-1006
("NO I· n1 77? 1i.7n/rvYl1_QQ _ ~_m:llil'r:;u":lr:llii'lrmbr:lni::u-t:lh~rr:lpc;:on\l hr C::itpo rmbr:lni:ui:Jtarr:l Coe: onu hr



•CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES
PODER LEGISLA TIVO

Casa L~slativa Municipal Waldemrro Seibel
Questõesde
Auditoria

Informações Fontesde Procedimentos Possíveis
Requeridas Informação de Auditoria Achados

- Existe escala anual - Tabela de con- - Pastasfuncio- - Verificar os di- - Descumpri-
trole de férias nais. reitos a férias dos mento da le-
dos servidores. - Escala de servidores. gislação quan-

férias. - Verificar se tem to ao gozo de
- Ato regula- alguém com mais férias e seu
mentador de de duas férias respectivo pa-
férias. vencidas. gamento.

de férias que vem
sendo cumprida?
- O pagamento da
remuneração corres-
pondente vem sendo
realizado tempesti-
vamente? - Comunicação

de férias regu-
lamentares.
- Comando de
pagamento de
salário, vanta-
gens e benefí-
cios.

6 - Reajustes, gratificações e outras vantagens
Questõesde
Auditoria

Informações
Requeridas

Fontesde
Informação

Procedimentos
deAuditoria

Possíveis
Achados

- As gratificações e
outras vantagens
concedidas têm am-
paro na legislação?
- As reposições são
concedidas consoan-
te a legislação e
percentuais fixados
em lei?
- Os servidores têm
auxílio alimentação?

- Seem 2019 foi
dada a devida
reposição aos
servidores.
- Se foi dado
algum tipo de

- Legislação fi-
xando percen-
tuais de repo-
sição.
- Legislação fi-
xando reajus-

- Levantamento, - Descumpri-
tomando por base mento da le-
as reposições, gislação muni-
gratificações e cipal referente
vantagens conce- a concessãode
didas no período, reposição dos
observando se as vencimentos e
mesmas estão de concessão de
acordo com o fi- outros benefí-
xado em lei. cios.

7 - Folha de Pagamento

reajuste ao lon- teso
go do ano. - Concessões
- Lista dos ser- de vantagens e
vidores contem- benefícios.
piados com o - Legislaçãore-
auxílio alimenta- ferente a auxí-
ção. lio alimenta-

ção.

Questõesde Informações Fontesde Procedimentos Possíveis
Auditoria Requeridas Informação de Auditoria Achados

- A quantidade de - Relação de - Relação de - Confronto dos - Funcionários
servidores constan- Servidores. servidores. valores constan- fantasmas.
tes da Folha de - Valores da - Fichas Finan- tes das Folhas de - Pagamento
Pagamento confere Folha de Paga- ceiras. Pagamento com de vencimen-
com a relação de mento de janei- - Concessões os das fichas fi- tos e vanta-
servidores em exer- ro a agosto de de vantagens e nanceiras e paga- gens irregula-
cicio? 2019. benefícios. mentos da Conta- res.
- Oscálculos da Folha - Listagem de bilidade, conferin-
de Pagamento estão pagamentos do os cálculose os
corretos? de vencimen- nomes dos servi-
- Os valores cons- tos, vantagens dores.
tantes das Folhas de e benefícios.
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8 - Descontos e Encargos Sociais e Fiscais
Questões de
Auditoria

Informações Fontes de Procedimentos Possíveis
Requeridas Informação de Auditoria Achados

- Os cálculos das
consignações e obri-
gações sociais e fis-
cais estão corretos?
- São recolhidos den-
tro dos prazos esta-
belecidos e nas ins-
tituições financeiras
credenciadas?
- Houve despesas fi-
nanceiras referentes
a pagamento de en-
cargos sociais em
atraso (multa, juros,
correção monetá-
ria)? Foram correta-
mente apropriadas?

- Valores apura- - GFIPs - Levantamento - Falta de re-
dos pelo depar- - Folhas de dos encargossoci- passe das con-
tamento de fo- Pagamento ais e fiscais apu- signações e o-
lha de pagamen- - Relatório de rados e pagos, brigações soci-
to referente a pagamentos avaliando a regu- ais e fiscais aos
obrigações soci- feitos ao INSS laridade dos reco- órgãos compe-
ais e fiscais. pela Contabili- Ihimentos e a tentes.

dade. correção dos cál- - Cálculo erra-
culos. do.

9 - Estagiários
Questões de Informações Fontes de Procedimentos Possíveis
Auditoria Requeridas Informação de Auditoria Achados

- A Câmara tem es- - Procedimentos - Lei de con- - Avaliar se exis- - Descumpri-
tagiários em exercí- para contrata- tratação de tem estudantes- mento das ati-
cio? ções de estagiá- estagiários. estagiários em e- vidades ine-
- A forma de apu- rios. - Termos de xercício na Câma- rentes ao esta-
raçãode frequência e Compromisso ra. giário.
seu controle é efi- de Estagiários. - Verificar os pro- - Descumpri-
ciente? - Convênios cedimentos de mento de ho-
- Em caso de pror- com as entida- controle de fre- rários das ati-
rogação, houve adi- des estudantis. quência dos mes- vidades.
tamento do convê- mos.
nio?

10 - Licenças e Afastamentos
Questões de Informações Fontes de Procedimentos Possíveis
Auditoria Requeridas Informação de Auditoria Achados

- A Câmara tem con- - Quantidade de - Relatório de - Verificar a inci- - Concessão
cedido licenças para licenças conce- licençasconce- dência de conces- excessivade li-
o trato de interesses didas para tratar didas. são de licenças cenças parapa:r:: de interesses - Pastasfuncio- para tratar de tratar de inte-

particulares. nais. interesses parti- resses particu-
culares. lares. .,......- " dlL-o
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- Fichas Finan-
ceiras.
- Cartões, li-
vros ou folhas
de presença.

11 - Verificações Complementares
Questõesde
Auditoria

- São adequada-
mente apropriadas
e/ou orçadas no
Departamento Con-
tábil as despesas re-
lativas a salários,
férias, gratificações e
outras vantagens e
encargos sociais?

Informações
Requeridas

- Registros con-
tábeis especifi-
cando osvalores
apurados pela
Folha de Paga-
mento.

Fontesde Procedimentos Possíveis
Informação deAuditoria Achados

- Relação de - Análise compa- - Diferença
empenhos, Ii- rativa de confor- entre os valo-
quidações e midade entre os res apurados
Pagamentos valores apurados pela Folha de
dos valores a- pela Folha de Pagamento e
purados nas Pagamento e Gui- Guias da Previ-
Folhas de Pa- as da Previdência dência Social
gamento e Social em relação em relação à
Guiasda Previ- à Contabilidade. Contabilidade.
dência Social.
- Concessões
de vantagens e
benefícios.

Laranja da Terra/ES, 14 de outubro de 2019.

~
VERUSKA PEDRO

Controladora Geral Interna
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