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    ACAO DE AUDITORIA INTERNA No 001 - 2016

PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO DE DIARIA

        RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

0 controle interno da Camara Municipal de Nova Vendcia, Estado do Espirito Santo,

com base no PAAI - PIano Anual de Auditoria Interna realizou no mes de MAIO de

2016 uma aqao de Auditoria Interna, por amostragem, no Procedimento para

Pagamento de Diaria para Servidor e Vereador deste Legislativo:

AVALIAQAO SUMARIA

As Instrugoes Normativas SFI 002/2013 e SFI 003/2013, dispoe sobre os

procedimentos e normatizapoes para o regime de concessao de diarias para

Servidores e Vereadores, gerando, portanto, um processo conttibil constituido deste

o requerimento ate sua prestaCao de contas

AVALIAQAO DE RISCO

Diarias sao valores pagos ao servidor publico ou agente politico por dia de

afastamento da sede do servigo, em carater eventual e transitorio, quando em

atividade realizada no interesse ou em virtude do exercicio de suas funqoes.

destinadas a indeniza-lo de despesas extraordinarias com hospedagem,

 alimentagao e locomoCao urbana

A concessao de diarias realizadas pela Camara Municipal, aos Vereadores e

Servidores. para o desenvolvimento das atividades do Poder Leg's: Z~..,ES

                    ~
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legal na Lei 2 742/2006 e alterapoes e Resolupao 330/2002. que devidamente

autorizado a deslocar para qualquer parle do territdrio nacional, fora do municipio, a

servipo de interesse publico ou em missao oficial do Poder Legislativo e os

procedimentos das Instrupoes Normativas publicadas.

O Vereador ou Servidor emiUra um Requerimento de Didria que sera assinado,

protocolado e encaminhado ao Presidente da Camara Este sera composto com o

motivo da viagem, o periodo de afastamento e o destino, que serd avaliado pelo

gestor. Em caso de deferimento o Vereador ou Servidor aa final dos trabalhos de

representagao apresentara no prazo legal um atestado/certificado de

comparecimento ou relatorio circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o

periodo de afastamento

OBJETIVO DAAUDITORIA

Verificar a legalidade dos procedimentos e controle das diarias liberadas pelo gestor

da Camara Municipal de Nova Venecia com base nas Leis e Instrugao Normativa,

para atendimento da demanda dos Servidores e Vereadores no exerclcio de suas

fungoes Legislativa.

ANALISE DOCUMENTAL

Foram feitas analise documental no mes de MAIO de 2016, por AMOSTRAGEM, nos

processos arquivados dos meses de fevereiro a abril de 2016, observando tais

aspectos:

   O requerimento de solicitapao de diaria, com os fins da viagem, periodo de

deslocamento, assinado pelo interessado. prot r e
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  encaminhado ao gestor, que, apds analisar e deferir, encaminha para o

    Departamento Financeiro para os procedimentos contabeis cabiveis

. Os procedimentos contdbeis realizados desde o empenho. Iiquidagao e

      pagamento com cheque nominal ao requerente.

.   No prazo legal, o Vereador ou Servidor ao final da missao de representaCao.

  apresentou  atestado/certificado  de  comparecimento  ou  relat6ri0

  circunstanciando as atividades desenvolvidas durante o periodo de

afastamento

Foi exacutado Testes de Observancia e Testes Substantivos que estao estabelecidos

na NBC TA 330 (Re 1 214/09).

Foi coletado uma amostra dos processos arquivados processos estes do periodo de

Fevereiro a Abril de 2016. Os processos escolhidos foram os Nos 053, 054, 075. 078,

081, 083. 0100, 0101, 0107, 0151, 0152, 0171, 0173, 0190, 0204 e 0207.

Diante da linha de auditoria exposta e executada, nao ouve registros de nenhuma

irregularidade. pois nao vislumbrei nenhuma irregularidade quanto ao procedimento

de concessao de diarias a Servidores e Vereadores desta Casa de Leis Tambem

nao foi vislumbrado nenhuma fraude quanto a finalidade publica dos requerimentos.

E o relatorio
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