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          Estado do Esptrito Samo

AQAO DE AUDITORIA INTERNA No 002 - 2015

PROCEDIMENTOS PARA MANUTENQAO DE CADASTRO E FOLHA DE
PAGAMENTO, CONTROLE SOBRE VANTAGENS, PROMoQoES E
ADICIONAIS.

RELAT6RIO DO CONTROLEINTERNO

O Controle Interno da Camara Municipal de Nova Venecia, Estado do Espirito
Santo, com base no PAAI - PIano Anual de Auditoria Interna realizou no mas
de maio/2015, uma Agao de Auditoria Interna no Controle dos Procedimentos
para Manutengao de Cadastro de Pessoal e Folha de Pagamento, controle
sobre Vantagens, PromoGoes e Adicionais:

AVALIAQAO SUMARIA

A Instruqao Normativa SRH-No 002/2014 - dispoe sobre as normas de controle
interno para os procedimentos para Manutengao de Cadastro de Pessoal e
Folha de Pagamento, Controle sobre Vantagens, PromoG6es e Adicionais do
 Legislativo Municipal de Nova Venecia - Estado do Espirito Santo, foi expedida
na data de 29/09/2014.

A Camara de Nova Vendcia possui no seu quadro funcional uma mddia de 35
servidores, sendo do quadro efetivo e comissionados, que tem como prioridade
suprir as necessidades da Camara Municipal no atendimento aos vereadores,
Orgaos, Entidades e Publico em geral, nos servipos burocraticos e necessarios
do Poder Legislativo, Sendo:

a) O hor~rio de funcionamento e de 7:30 as 13:00 horas, de segunda, quarta,

quinta e sexta - nas tergas feiras das 8:00 as 11:00 e 15:00 as 20:00, em
conformidade com a legislagao daCasa, com exce
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obedecem as escalas de trabalho elaboradas pela Divisao Administrativa de

Recursos Humanos, e aprovada pelo Diretor Geral;

b) O horbrio de entrada e saida dos servidores sao controladas pelo reldgio de
ponto digital obrigatdrio, um sistema individualizado que registra precisamente
a data e horas entrada e saida do local de trabalho, que e utilizado como base
para elaboraGao da folha de pagamento dos proventos e descontos efetuado
em conta salario no banco conveniado, como tambem dos recolhimentos das
obrigag6es sociais pertinentes;

c) Os Servidores de cargos comissionados sao admitidos par portarias
conforme Estrutura Administrativa da Casa de Leis;

d) Os atos de nomeagao e exoneragao sao elaborados na Divisao
Administrativa de Recursos Humanos, apos a decisao previa do Presidente da
Camara,

A Divisao Administrativa possui uma estrutura razoavel para funcionamento,
sendo composta por dais servidores lotados para tal finalidade, sendo
subordinada imediatamente pelo Deaf - Departamento de Administragao e
 Finanyas, que supervisiona toda atividade desenvolvida na Divisao;

Todos os servidores, Efetivos e Comissionados possuem no sistema
informatizado, uma ficha funcional, contendo toda a sua qualificagao pessoal,
para servir de cadastro e consequentemente a geraCao de folha de pagamento
mensal dos servidores, todos os proventos e descontos em conformidade com
a legislaQao vigente.

AVALIAQAO DE RISCO

Os trabalhos realizados pelos servidores da Camara Municipal, para
atendimento aos vereadores e servidores, em geral sao feitos em conformidade
com os procedimentos da Instrugao Normativa STR no 002/2014.

OBJETIVO DA AUDITORIA

Verificar a legalidade dos procedimentos e controle dos procedimentos para
manutengao do cadastro de pessoal, folha de pagamento, vantagens, au seja,
de todos os proventos e descontos realizadas pela Camara Municipal de Nova
Venecia, para os Servidores, sempre em observancia a Instruqao Normativa
especifica.

E o Relatorio
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