
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2017 

 

AÇÃO DE AUDITORIA:  DIÁRIAS E PASSAGENS 

SUMÁRIO EXECUTIVO: 

 

  A Unidade de Diárias e Passagens (UDPP) é responsável pela movimentação 

anual de elevada quantidade de recursos do CNMP, conforme observa-se abaixo: 

 

Tabela 1: Gastos com Diárias e Passagens por ano 

ANO DIÁRIAS PASSAGENS TOTAL 

2013 R$ 2.904.186,45 R$ 2.075.274,25 R$ 4.979.460,70 

2014 R$ 3.884.585,25 R$ 1.831.306,05 R$ 5.715.891,30 

2015 R$ 3.355.860,70 R$ 1.614.805,14 R$ 4.970.665,84 

2016 R$ 4.073.690,02 R$ 1.828.733,53 R$ 5.902.423,55 

Fonte: Tesouro Gerencial 

 

  Tais gastos correspondem a uma média de R$ 5.392.110,35 por ano. 

Comparando-se 2016 com 2013, nota-se um aumento de 18,5% nos recursos despendidos em 

diárias e passagens. O gráfico a seguir ilustra a evolução dos recursos envolvidos na concessão 

de diárias e passagens no âmbito do CNMP, referente ao período de 2013 a 2016: 

 

Gráfico 1: Evolução dos Gastos com Diárias e Passagens 
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Fonte: Tesouro Gerencial 

  Trata-se, portanto, de uma área que merece atenção por parte da Administração 

do CNMP, justamente por tamanha relevância dos recursos envolvidos no decorrer dos anos. 

  A primeira auditoria envolvendo o tema foi executada em 2012. Posteriormente, 

em 2013, houve nova auditoria. Depois disso, a área foi visitada mais duas vezes, em trabalhos 

de monitoramento de recomendações. 

  A operacionalização da concessão de diárias e passagens ocorre, 

majoritariamente, por meio do Sistema de Gestão de Viagens (SGV). Trata-se de um sistema 

que necessita ser aprimorado, pois muitas das falhas observadas neste trabalho derivam de sua 

ineficiência. 

  Ademais, observou-se que há uma incidência considerável de falhas relativas 

aos controles internos envolvendo a referida unidade. Muitos dos controles são feitos 

manualmente, o que gera riscos devido ao grande volume de viagens solicitadas e de recursos 

envolvidos. 

  Durante a execução dos trabalhos, verificou-se que está em execução ação para 

desenvolvimento de um sistema que substituirá o atual sistema de gestão de viagens (iniciativa 

CNMP_PG_17_UDPP_0031). 

 

 

 

 

  
1Portaria CNMP-PRESI nº 167/2016 
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I – APRESENTAÇÃO 

Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 

2017, apresenta-se o Relatório de Auditoria sobre Diárias e Passagens. Este trabalho contém o 

resultado das análises realizadas acerca da regularidade dos requerimentos e da concessão de 

diárias e passagens, tomando-se como principal critério a Portaria CNMP-PRESI n° 36/2014, 

a qual disciplina a matéria no âmbito do CNMP. 

  O trabalho foi realizado no período de 30/01/2017 a 17/03/2017, sendo 

executado de acordo com os procedimentos de auditoria geralmente aceitos, na extensão 

julgada necessária às circunstâncias apresentadas e não houve restrição aos exames. 

Em 22/03/2017 foi realizada uma reunião de encerramento com a presença da 

equipe de auditoria, do Secretário-Executivo, do Secretário de Administração, do Assistente da 

Assessoria Jurídica da SA, da Assessora Nível IV da Secretaria-Geral e do Chefe da UDPP, 

com o objetivo de possibilitar a manifestação das unidades acerca das constatações efetuadas 

durante os trabalhos. 

Faz parte deste Relatório o ANEXO I “Quadro de Consolidação das 

Recomendações da Auditoria Interna” e o ANEXO II “Quadro de Consolidação do 

Acompanhamento das Recomendações do Relatório de Auditoria nº 01/2012 e da Nota de 

Auditoria nº 02/2016”. 

 

 

II – ESCOPO DO TRABALHO 

 

  II.1 Diárias 

• Quantidade, valor e cálculo de diárias; 

• Diárias nacionais; 

• Diárias internacionais; 

• Comprovação de viagem anterior; 

• Valor do auxílio-alimentação para desconto no cálculo da diária; 

• Indenização adicional por trecho; e 

• Atendimento ao art.18, inciso X, da Lei 13.408/2016 (LDO 2017) e à Nota 

Técnica nº 37/2016 – AUDIN (Diárias pagas a servidores). 
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  II.2 Passagens 

• Valores das passagens adquiridas pelo CNMP; 

• Correspondência entre os horários das passagens e as atividades do 

requisitante no local de destino; 

• Política de cancelamento e alteração de passagens; 

• Preenchimento do Formulário de Solicitação de Alteração de Trecho Aéreo; 

• Cobrança das taxas de remarcação por interesse próprio; 

• Solicitações de reembolso de passagens canceladas; e 

• Glosa nas faturas da contratada dos valores reembolsados. 

 

  II.3 Requerimento de Viagem 

• Solicitações de Viagens (SVs); 

• Atendimento ao prazo de solicitação; 

• Formulário de solicitação extemporânea; e 

• Aprovações do requerimento. 

 

  II.4 Controles Internos 

• Eficácia dos controles internos administrativos; 

• Rotina de conferência de cálculos das SVs; 

• Rotina de cobrança de devolução de pagamentos indevidos; 

• Rotina de controle dos propostos com pendências; 

• Rotina de pagamentos em caso de diárias pagas a menor; 

• Rotina de controle da quantidade de diárias concedidas ao mesmo 

solicitante; 

• Rotina de conferência dos valores reembolsados de viagens canceladas; 

• Pagamento de indenização de viagem com veículo próprio; e 

• Pagamento das diárias antes da viagem. 
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  II.5 Sistema de Gestão de Viagens 

• Adequação ao previsto na Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014. 

   

  II.6 Acompanhamento de recomendações 

• Recomendações do Relatório de Auditoria no 01/2012; e 

• Recomendações da Nota de Auditoria nº 02/2016 

  

   Cumpre destacar que o teor do presente documento, inclusive as opiniões, 

recomendações e outros juízos de valor incorporados no mesmo, não deve ser considerado 

para situações diversas ao escopo deste trabalho. 

 

 

III – METODOLOGIA 

 

Procedimentos de auditoria adotados: 

• Análise documental; 

• Análise de sistema 

• Entrevistas; 

• Observação; 

• Conferência de cálculo; 

• Recálculo; e 

• Outros. 

 

IV – BASE NORMATIVA 

 

Normativos Internos: 

• Portaria CNMP-PRESI n° 36/2014. 

 

  Normativos Externos: 

• Lei nº 13.091/2015; 

• Lei nº 13.092/2015; 
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• Lei Complementar nº 1.110/2016; 

• Resolução nº 005/2015 – TJ/ES; 

• Resolução nº 545/2015 – STF; e 

• Portarias que dispõem sobre os valores de auxílio-alimentação dos MP 

estaduais. 
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V – RESULTADO DAS ANÁLISES 

 

 

1. Introdução 

 

 

  Durante o planejamento dos trabalhos, foram elaboradas 5 (cinco) Questões de 

Auditoria (QA) sobre temas relevantes referentes a Diárias e Passagens. Cada QA possui 

requisitos que foram verificados e testados pela equipe de auditoria. 

  Na análise de cada QA, são elencados os requisitos e a metodologia aplicada 

para conferência dos temas abordados. 

  As QA elaboradas são: 

• A – A concessão de diárias nacionais ocorre de forma regular? 

• B – A concessão de diárias internacionais ocorre de forma regular? 

• C – O requerimento de viagem é elaborado de maneira adequada? 

• D – A concessão de passagens ocorre de forma regular? 

• E – Os controles internos da UDPP referentes a pagamentos e devoluções 

são eficazes? 

  Como já vem sendo feito pela AUDIN, as constatações geram recomendações 

a serem implementadas pelo gestor (vide Anexo I). 

  Também foram apresentadas, nos tópicos 8 e 9, oportunidades de melhoria para 

o Sistema de Gestão de Viagens (SGV) e para a Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014. 

 

 

2. Amostragem 

 

 

  Para a aplicação dos testes de auditoria foram selecionadas, por meio de 

amostragem aleatória, 108 (cento e oito) Solicitações de Viagens (SV), o que corresponde a 7% 

do total de SVs (1.521) do intervalo temporal considerado – 01 de janeiro de 2016 a 31 de 

dezembro de 2016. 

  Ressalta-se, no entanto, que por ter havido um trabalho de monitoramento no 2º 
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semestre de 20162 – cujo foco foi o período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de julho de 2016 – 

foram estabelecidos, no presente trabalho, pesos diferentes para a seleção da amostra, de acordo 

com cada período: 

• 01/01/2016 a 31/07/2016: 30% do total da amostra 

• 01/08/2016 a 31/12/2016: 70% do total da amostra 

  Após definição dos pesos relativos a cada período de 2016, as SVs foram 

agrupadas em 4 (quatro) extratos: Conselheiros, Membros (auxiliares, colaboradores e 

colaboradores eventuais), Servidores e Colaboradores Eventuais. 

  De pronto, notou-se a dificuldade para se estabelecerem esses 4 (quatro) extratos. 

O SGV possui um campo em que é possível selecionar o proposto pelo tipo de vínculo: 

MEMBRO_CONSELHO, MEMBRO, SERVIDOR e COLABORADOR EVENTUAL. Ocorre 

que, existem membros – auxiliares, colaboradores ou colaboradores eventuais – cadastrados em 

3 (três) dos 4 (quatro) tipos de vínculo citados acima. 

  Portanto, foi realizada uma análise minuciosa nas SVs constantes em cada tipo 

de vínculo e, após isso, foram agrupadas manualmente todas as SVs de membros, sejam eles 

auxiliares, colaboradores ou colaboradores eventuais, em um só extrato. 

  Assim, a composição do universo de SVs de cada extrato ficou da seguinte forma: 

• Conselheiros: 339 SVs. 

• Membros: 879 SVs. 

• Servidores: 108 SVs. 

• Colaboradores Eventuais: 195 SVs. 

  De cada extrato foi sorteada uma amostra de 7% e, como resultado desse sorteio, 

foram obtidas as seguintes SVs: 

 

Tabela 2: Amostra Conselheiros 

Conselheiros – 24 SVs 

54/2016 78/2016 431/2016 718/2016 619/2016 772/2016 719/2016 1325/2016 

1314/2016 958/2016 1570/2016 1298/2016 1036/2016 1159/2016 1052/2016 1383/2016 

885/2016 1729/2016 1790/2016 1481/2016 1443/2016 1730/2016 1754/2016 1107/2016 

Fonte: SGV; amostra AUDIN 

  
2Monitoramento de Diárias e Passagens – PAINT 2016 
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Tabela 3: Amostra Membros 

Membros – 62 SVs 

1615/2015 603/2016 357/2016 381/2016 2039/2015 179/2016 22/2016 344/2016 384/2016 

851/2016 286/2016 841/2016 648/2016 342/2016 217/2016 62/2016 821/2016 1792/2016 

560/2016 1512/2016 1163/2016 923/2016 890/2016 1005/2016 1070/2016 1273/2016 893/2016 

957/2016 1129/2016 1702/2016 793/2016 928/2016 1097/2016 1832/2016 1471/2016 1353/2016 

1661/2016 1411/2016 1648/2016 1193/2016 1031/2016 1150/2016 954/2016 999/2016 884/2016 

1782/2016 1473/2016 1308/2016 933/2016 1177/2016 1059/2016 1069/2016 1486/2016 1568/2016 

1490/2016 1501/2016 922/2016 1392/2016 1824/2016 1821/2016 1866/2016 1828/2016 

Fonte: SGV; amostra AUDIN 

 

Tabela 4: Amostra Servidores 

Servidores – 8 SVs 

649/2016 845/2016 1862/2016 1304/2016 1022/2016 1783/2016 1435/2016 1348/2016 

Fonte: SGV; amostra AUDIN 

 

Tabela 5: Amostra Colaboradores Eventuais 

Colaboreadores Eventuais – 14 SVs 

2038/2015 87/2016 282/2016 434/2016 1095/2016 771/2016 1525/2016 

1265/2016 1062/2016 1547/2016 1006/2016 1335/2016 1550/2016 1574/2016 

Fonte: SGV; amostra AUDIN 

 

Legenda: 

 → Período entre 01/01/2016 e 31/07/2016 (30%) 

 → Período entre 01/08/2016 e 31/12/2016 (70%) 

 

  Além da amostra acima, que foi o foco principal do presente trabalho, foram 

selecionadas algumas SVs que tiveram outro tipo de abordagem: as relativas a diárias 

internacionais e as referentes a viagens realizadas com veículo próprio. 

  No que diz respeito a diárias internacionais, foram selecionadas todas as SVs de 

2016: 

 

Tabela 6: Diárias Internacionais 

Diárias Internacionais – 9 SVs 

1002/2016 754/2016 747/2016 745/2016 753/2016 1451/2016 1516/2016 1517/2016 1075/2016 
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Fonte: SGV; amostra AUDIN 

 

  Relativamente a viagens realizadas com o veículo próprio, verificou-se um 

universo de 31 SVs concedidas em 2016. Desse total, foi selecionada uma amostra aproximada 

de 30%, resultando em um total de 10 SVs para análise: 

 

Tabela 7: Viagens com Veículo Próprio 

Veículos Próprios – 10 SVs 

631/2016 37/2016 190/2016 127/2016 704/2016 

1212/2016 2036/2015 1136/2016 1858/2016 1085/2016 

Fonte: SGV; amostra AUDIN 

 

 

3. Questão de Auditoria A – Diárias nacionais 

 

 

  A Questão de Auditoria “A” verificou se a concessão de diárias nacionais ocorre 

de forma regular. As técnicas utilizadas foram análise documental, análise do sistema, recálculo, 

observação e entrevista. 

  Foram abordados os seguintes requisitos: 

• quantidade de diárias pagas; 

• valor da diária; 

• desconto do auxílio-alimentação; 

• valor e pagamento da indenização adicional por trecho; 

• cálculo do valor total da SV; e 

• limite mensal de diárias concedidas. 

  Outros requisitos foram verificados por ocasião das análises do 

acompanhamento das recomendações de relatórios anteriores, constante do tópico VI do 

presente relatório. 

 A amostra utilizada para realizar a análise da presente Questão de Auditoria são 

as SVs elencadas nas Tabelas 2 a 5. 

 

 

3.1 Constatação: Quantidade equivocada de diárias consideradas no cálculo da 



 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2017 13/59 

SV. 

Análise: 

  Em análise à amostra selecionada, verificou-se 1 (um) caso em que a quantidade 

de diárias pagas diferiu do período da viagem. Tal caso ocorreu na SV 619/2016. 

  A viagem, inicialmente, ocorreria de 13/06/2016 a 15/06/2016, o que 

corresponderia a 2,5 diárias. Ocorre que, por solicitação do proposto, a data de retorno foi 

antecipada para o dia 14/06/2016 reduzindo, assim, a quantidade de diárias a serem pagas, que 

passaria a ser de 1,5 diárias. 

  O valor pago inicialmente foi de R$ 2.672,90. Em cálculo realizado na AUDIN, 

o valor atualizado é de R$ 1.603,74, cabendo, portanto, um reembolso de R$ 1.069,16 aos cofres 

públicos. 

   

  Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que adote 

providências no sentido de obter a restituição do valor pago a maior na SV 619/2016, 

relativamente à quantidade de diárias concedidas. 

 

 

3.2 Constatação: Valor incorreto da diária considerada no cálculo da SV. 

Análise: 

 Observou-se, em 3 (três) SVs, valores equivocados de diárias, são elas: SV 

1821/2016, SV 1828/2016 e SV 1866/2016. Segue abaixo a análise realizada acerca das SVs 

citadas: 

 

Tabela 8: Diferença cálculo UDPP x AUDIN 

SV 
Cargo do 

Proposto 

Valor da 

diária 

relativa ao 

cargo3 

Valor da diária 

considerada no 

cálculo 

Valor SV – 

Cálculo 

UDPP 

Valor SV – 

Cálculo 

AUDIN 

Valor pago 

a maior 

1821/2016 
Procuradora do 

Trabalho 
R$ 964,92 R$ 1.069,16 R$ 2.712,35 R$ 2.451,75 R$ 260,60 

1828/2016 
Promotor de 

Justiça 
R$ 964,92 R$ 1.069,16 R$ 3.781,51 R$ 3.415,78 R$ 365,73 

  
3Valor da diária correspondente a membro com atuação em primeira instância (vide Anexo I da Portaria CNMP-

PRESI nº 36/2014) 
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SV 
Cargo do 

Proposto 

Valor da 

diária 

relativa ao 

cargo3 

Valor da diária 

considerada no 

cálculo 

Valor SV – 

Cálculo 

UDPP 

Valor SV – 

Cálculo 

AUDIN 

Valor pago 

a maior 

1866/2016 
Promotora de 

Justiça 
R$ 964,92 R$ 1.069,16 R$ 1.763,74 R$ 1.607,38 R$ 156,36 

Fonte: SGV; Cálculos AUDIN 

 

Em relação à SV 1828/2016, verificou-se que além do valor equivocado da diária, 

foi considerado no cálculo um valor desatualizado do auxílio-alimentação. Já no que diz 

respeito à SV 1866/2016, não houve o desconto do referido auxílio. Nos cálculos realizados 

pela AUDIN, ambas as distorções aqui citadas foram consideradas. Com isso, o valor pago a 

maior inclui, também, o que deixou de ser descontado a título de auxílio-alimentação. 

Notou-se, então, que as SVs encontradas com esse equívoco foram elaboradas 

em datas próximas, como é possível observar até mesmo por suas numerações (1821, 1828 e 

1866). Sendo assim, a equipe de auditoria fez uma breve análise em SVs de numeração 

semelhante às encontradas e, assim, localizou mais 3 situações semelhantes: 

 

Tabela 9: Diferença cálculo UDPP x AUDIN 

SV 
Cargo do 

Proposto 

Valor da 

diária 

relativa ao 

cargo4 

Valor da diária 

considerada no 

cálculo 

Valor SV – 

Cálculo 

UDPP 

Valor SV – 

Cálculo 

AUDIN 

Valor pago 

a maior 

1863/2016 
Promotor de 

Justiça 
R$ 964,92 R$ 1.069,16 R$ 3.902,06 R$ 3.373,58 R$ 528,48 

1867/2016 
Procuradora do 

Trabalho 
R$ 964,92 R$ 1.069,16 R$ 1.763,74 R$ 1.527,02 R$ 236,72 

1923/2016 
Promotor de 

Justiça 
R$ 964,92 R$ 1.069,16 R$ 1.763,74 R$ 1.527,02 R$ 236,72 

Fonte: SGV; Cálculos AUDIN 

 

  Na SV 1863/2016, além do valor incorreto da diária, verificou-se que não houve 

o desconto do auxílio-alimentação e, ainda, que o valor do referido auxílio está desatualizado.5 

 

  
4Valor da diária correspondente a membro com atuação em primeira instância (vide Anexo I da Portaria CNMP-

PRESI nº 36/2014) 
5O cálculo realizado pela AUDIN já inclui o desconto do auxílio-alimentação e este já está atualizado. 
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 Recomendação A: Recomenda-se à Secretaria de Administração que adote 

providências no sentido de regularizar a situação das SVs 1821/2016, 1867/2016, 1923/2016 e, 

ainda, realize um levantamento de forma a identificar se em outras SVs o valor da diária 

utilizada no cálculo encontra-se incorreto. 

Recomendação B: Recomenda-se à Secretaria de Administração que regularize 

as SVs 1828/2016, 1863/2016 e 1866/2016, não só no que diz respeito ao valor da diária, como 

também em relação ao valor do auxílio-alimentação considerado e seu respectivo desconto. 

3.3 Constatação: Cálculo da SV realizado de maneira equivocada. 

Análise: 

Foi observado, em 2 (duas) SVs, que a maneira de realizar o cálculo divergiu 

entre a UDPP e a Auditoria Interna. A semelhança entre as referidas SVs é que ambas possuíam 

um intervalo, na mesma viagem, sem recebimento de diárias. 

  1ª Situação: SV 1392/2016. Segue abaixo a comparação do cálculo realizado 

pela AUDIN6 com o cálculo realizado pela UDPP: 

 

Tabela 10: Cálculo SV 1392/2016 

1º Período: 17/10/16 a 21/10/16 

Unidade 
Valor Diária 

(VD) 

Quantidade 

de Diárias (n) 

Valor do 

Auxílio-

Alimentação 

(AA) 

Dias úteis da 

viagem (k) 

Indenização 

Adicional por 

Trecho (IAT) 

Valor 1º 

Período (V1) 

AUDIN R$ 964,92 4,5 R$ 884,00 5 R$ 80,00 R$ 4.221,23 

UDPP R$ 964,92 5,0 R$ 799,00 5 R$ 160,00 R$ 4.803,01 

2º Período: 24/10/16 a 28/10/16 

Unidade 
Valor Diária 

(VD) 

Quantidade 

de Diárias (n) 

Valor do 

Auxílio-

Alimentação 

(AA) 

Dias úteis da 

viagem (k) 

Indenização 

Adicional por 

Trecho (IAT) 

Valor 2º 

Período (V2) 

AUDIN R$ 964,92 4,5 R$ 884,00 5 R$ 80,00 R$ 4.221,23 

UDPP R$ 964,92 4,0 R$ 799,00 4 - R$ 3.714,41 

Valor Final da SV (V1+V2) 

AUDIN R$ 8.442,46 

UDPP R$ 8.517,42 

  
6O cálculo de cada período foi realizado por meio da fórmula a seguir: Valor = (VD*n) – [(AA/22)*k] + IAT. 
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Fonte: SGV; Cálculos AUDIN 

   

  Verifica-se, portanto, que além do valor do auxílio-alimentação estar 

desatualizado, a forma em que a quantidade de diárias está distribuída no período da viagem 

influencia no resultado final. 

  Por exemplo, o primeiro período era de 17/10/2016 a 21/10/2016, o que 

corresponde a 4,5 diárias. No cálculo da UDPP foram consideradas 5 diárias. Ainda que a soma 

total da quantidade de diárias seja igual para a AUDIN e para UDPP (9 diárias), a distribuição 

deve corresponder exatamente ao período concedido, para evitar distorções no cálculo. 

  No caso da SV 1392/2016, a diferença paga a maior pelo CNMP foi de R$ 74,96. 

  Tal situação também ocorreu na outra solicitação: SV 1730/2016. Segue abaixo 

a comparação do cálculo realizado pela AUDIN com o cálculo realizado pela UDPP: 

 

Tabela 11: Cálculo SV 1730/2016 

1º Período: 29/12/16 a 30/12/16 

Unidade 
Valor Diária 

(VD) 

Quantidade de 

Diárias (n) 

Valor do 

Auxílio-

Alimentação 

(AA) 

Dias úteis da 

viagem (k) 

Indenização 

Adicional por 

Trecho (IAT) 

Valor 1º 

Período (V1) 

AUDIN R$ 1.069,16 1,5 R$ 1.410,00 2 R$ 80,00 R$ 1.555,56 

UDPP R$ 1.069,16 2,0 R$ 1.034,00 2 R$ 160,00 R$ 2.204,32 

2º Período: 02/01/17 a 05/01/17 

Unidade 
Valor Diária 

(VD) 

Quantidade de 

Diárias (n) 

Valor do 

Auxílio-

Alimentação 

(AA) 

Dias úteis da 

viagem (k) 

Indenização 

Adicional por 

Trecho (IAT) 

Valor 2º 

Período (V2) 

AUDIN R$ 1.069,16 3,5 R$ 1.410,00 4 R$ 80,00 R$ 3.565,70 

UDPP R$ 1.069,16 3,0 R$ 1.034,00 2 - R$ 3.066,48 

Valor Final da SV (V1+V2) 

AUDIN R$ 5.121,25 

UDPP R$ 5.270,80 

Fonte: SGV; Cálculos AUDIN 

 

  Nesse caso, também há o equívoco no valor do auxílio-alimentação. Ocorre, 

mais uma vez, a diferença no quantitativo de diárias consideradas no cálculo de cada período. 

Nessa SV, o valor pago a maior pelo CNMP foi de R$ 149,55. 
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Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que regularize a 

situação da SV 1392/2016 e da SV 1730/2016, no que diz respeito ao cálculo realizado e ao 

valor do auxílio-alimentação considerado, adotando, de agora em diante, a forma de cálculo 

demonstrada neste item. 

 

3.4 Constatação: Valor da diária não padronizado para autoridades de outros 

poderes da Administração Pública. 

Análise: 

 Identificou-se 2 (dois) casos que merecem ser objeto de análise: a SV 1059/2016 

e a SV 286/2016. Ambas solicitações possuem como propostos autoridades de outros poderes 

da Administração Pública. A Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014 não prevê valor de diária para 

outras autoridades que não sejam membros do próprio Ministério Público. 

 A SV 1059/2016 tem como proposto um Desembargador do Tribunal de Justiça 

do Espírito Santo (TJ/ES). O valor considerado para a diária do referido proposto, em cálculo 

realizado pela UDPP, foi de R$ 1.069,16 – valor este referente à diária de membro com atuação 

em tribunais superiores7. 

 Em pesquisa realizada pela AUDIN, em busca de um normativo específico do 

TJ/ES, foi encontrada a Resolução nº 005/2015 do próprio Tribunal que especifica, em seu 

anexo I, valores para as diárias dos integrantes daquele órgão: 

 

Tabela 12: Valores das diárias dos integrantes do TJ/ES 
ANEXO I 

TABELA DE VALORES DE DIÁRIAS NACIONAL – MAGISTRADOS E SERVIDORES (Em R$ / dia) 

CATEGORIA CARGO OU FUNÇÃO DENTRO DO ESTADO FORA DO ESTADO 

1 Desembargadores. 
54,56% da diária do 

Ministro do STF 

79,15% da diária do 

Ministro do STF 

2 Juízes de Direito. 
51,80% da diária do 

Ministro do STF 

75,19% da diária do 

Ministro do STF 

3 Juízes Substitutos. 
49,05% da diária do 

Ministro do STF 

71,43% da diária do 

Ministro do STF 

4 

Secretário-Geral, Subsecretário Geral, 

Assessores de Nível Superior, Chefes de 

Gabinete da Presidência, Vice-Presidência 

32,70% da diária do 

Ministro do STF 

47,49% da diária do 

Ministro do STF 

  
7Conforme Anexo I da Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014, 
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CATEGORIA CARGO OU FUNÇÃO DENTRO DO ESTADO FORA DO ESTADO 

e da Corregedoria Geral da Justiça e 

demais Desembargadores, Secretários, 

Coordenadores e Diretores de Secretarias 

5 

Servidores em atividade de correição no 

acompanhamento aos Magistrados 

Corregedores. 

29,41% da diária do 

Ministro do STF 

44,43% da diária do 

Ministro do STF 

6 
Assessores Judiciários, Chefes de Seção e 

demais Chefes de Setores. 

26,12% da diária do 

Ministro do STF 

42,65% da diária do 

Ministro do STF 

7 
Demais servidores ocupantes de cargos da 

estrutura do Poder Judiciário. 

22,84% da diária do 

Ministro do STF 

39,98% da diária do 

Ministro do STF 

Fonte: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/215402?view=content 

   

  Nota-se que a resolução acima vincula a diária do Desembargador do TJ/ES à 

diária do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Sendo assim, em consulta à Resolução 

nº 545/2015 do STF8, foi calculado, por esta AUDIN, o valor da diária de um Ministro do STF: 

R$ 1.125,43. Com isso, como a diária do Desembargador corresponde a um percentual de 79,15% 

(fora do estado) da diária do Ministro do STF, aquela seria de R$ 890,78, caso ela fosse custeada 

pelo próprio TJ/ES. 

  O segundo caso, referente à SV 286/2016, trata-se de Procuradora do Ministério 

Público de Contas do Estado de São Paulo (MPC/SP). O valor considerado para a diária do 

referido proposto, em cálculo realizado pela UDPP, foi de R$ 964,92 – valor este referente à 

diária de membro com atuação em primeira instância9. 

  A Lei Complementar nº 1.110/2016, que institui o Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, prevê: 

Artigo 6º – Aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado 

aplicam-se, na forma do artigo 130 da Constituição Federal, as disposições referentes 

ao cargo de Procurador de Justiça previstas na Lei Orgânica do Ministério 

Público do Estado, pertinentes a subsídios, direitos, vedações, regime disciplinar e 

forma de investidura. (grifo nosso) 

    

  Caso seja dado tratamento igual ao cargo de Procurador de Justiça do Ministério 

Público de São Paulo (MP/SP), o valor da diária considerado no cálculo da SV ora analisada 

encontra-se equivocado, já que tal proposto se enquadraria como membro com atuação em 

  
8Dispõe sobre a concessão de diárias e passagens no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 
9Conforme Anexo I da Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014. 

https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/215402?view=content
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segunda instância recebendo, assim, uma diária com o valor de R$ 1.015,7010. 

  Verifica-se, assim, que como não existe uma padronização de qual valor 

considerar no cálculo para autoridades de outros poderes da Administração Pública, há uma 

dúvida de qual valor considerar no cálculo. Caso não sejam levados em consideração os 

normativos do órgão de origem do proposto, deve-se definir em qual categoria estabelecida na 

Portaria CNMP-PRESI nº 36/2016 cada proposto se enquadra. 

 

 Recomendação: Recomenda-se à Secretaria-Geral, em cumprimento ao art. 31 

da Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014, que estabeleça formalmente critérios para definição dos 

valores de diárias devidos a autoridades de outros poderes da Administração Pública. 

 

3.5 Constatação: Ausência de pagamento da Indenização Adicional por Trecho. 

Análise: 

 Verificou-se, em 1 (um) caso, que o valor da Indenização Adicional por Trecho, 

apesar de solicitado pelo proposto, não foi pago pelo CNMP. 

 Trata-se da SV 1490/2016, que está com o valor subestimado em R$ 160,00. 

Sendo assim, deve o CNMP realizar a complementação do valor referente à referida indenização. 

   

  Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que adote 

providências no sentido de regularizar a SV 1490/2016, no que diz respeito à ausência de 

pagamento referente à Indenização Adicional por Trecho. 

 

 

3.6 Constatação: Desconto de auxílio-alimentação em dia não útil. 

Análise: 

 Verificou-se, em 1 (um) caso, em que houve o desconto do auxílio-alimentação 

referente a 1 (um) dia – R$ 40,18 – quando, na verdade, não deveria haver, uma vez que a diária 

foi concedida para dia não útil (Sábado – 10/09/2016). Tal fato ocorreu na SV Complementar 

1150/2016. 

 Sendo assim, por ter havido desconto indevido no valor total da SV, deve a 

  
10Idem. 
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administração realizar o pagamento do valor ao proposto. 

 

  Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que adote 

providências no sentido de realizar o pagamento do valor descontado equivocadamente do 

proposto na SV Complementar 1150/2016, no que diz respeito ao desconto indevido de auxílio-

alimentação. 

 

 

3.7 Constatação: Limite mensal de diárias excedido. 

Análise: 

  Na presente análise, foram encontrados 2 (dois) casos em que o limite de diárias 

concedidas em um mês foi excedido. 

  O primeiro caso foi encontrado quando da análise da SV 217/2016. Observou-

se que, no mês de março de 2016, foram concedidas 11 (onze) diárias ao proposto. O referido 

proposto é membro auxiliar designado para exercício no CNMP com afastamento parcial de 

suas funções no órgão de origem. A Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014 prevê que: 

Art. 13. O pagamento de diárias aos membros auxiliares designados para exercício no 

CNMP com afastamento parcial de suas funções no órgão de origem dar-se-á até o 

limite de 10 (dez) diárias por mês. 
   

  Sendo assim, verificou-se que o limite mensal de diárias no mês de março de 

2016, para o referido proposto, excedeu em 1 (uma) diária: 

 

Tabela 13: Limite de diárias – SV 217/2016 

SV Período (Mar/16) Quantidade de diárias Quantidade no mês 

140/2016 01/03/2016 – 03/03/2016 2,5 2,5 

141/2016 07/03/2016 – 10/03/2016 3,5 6 

217/2016 14/03/2016 – 17/03/2016 3,5 9,5 

273/2016 
28/03/2016 – 28/03/2016 1 10,5 

31/03/2016 – 31/03/2016 0,5 11 

Fonte: SGV 

 

 Já o segundo caso foi encontrado na análise realizada na SV 1273/2016. 

Observou-se que, no mês de outubro de 2016, foram concedidas 17 diárias ao proposto. O 
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referido proposto é membro auxiliar designado para exercício no CNMP com afastamento 

parcial de suas funções no órgão de origem e enquadra-se no limite de 10 (dez) diárias citado 

acima. 

  A priori, entende-se que o limite mensal previsto na supracitada portaria foi 

excedido em 7 (sete) diárias, conforme observa-se abaixo: 

 

Tabela 14: Limite de diárias – SV 1273/2016 

SV Período (Out/16) Quantidade de diárias Quantidade acumulada no mês 

927/2016 02/10/2016 – 07/10/2016 5,5 5,5 

1309/2016 
10/10/2016 – 11/10/2016 2 7,5 

13/10/2016 – 14/10/2016 1,5 9 

1273/2016 17/10/2016 – 20/10/2016 3,5 12,5 

1271/2016 24/10/2016 – 28/10/2016 4,5 17 

Fonte: SGV 

   

  Na reunião de encerramento da auditoria, realizada em 22/03/2017, a UDPP 

informou que, nos casos das SVs 927/2016 e 1271/2016 (Tabela 14), o proposto viajou para 

realização de atividades não afetas à sua atuação como membro auxiliar, tendo atuado como 

membro colaborador11. 

  Esta AUDIN verificou que nas SVs 927/2016 e SV 1271/2016, o membro viajou 

para a realização de inspeção e correição, respectivamente, conforme Portaria CNMP-CN nº 

123/2016 e Portaria CNMP-CN nº 135/2016. 

  A possibilidade de atuação de membro auxiliar como membro colaborador, 

conforme informado na reunião de encerramento, não está disciplinada na Portaria CNMP-

PRESI n° 36/2014, fato que prejudica o controle dos limites mensais de diárias estabelecidos. 

   

  Recomendação A: Recomenda-se à Secretaria de Administração que elabore 

rotinas de conferência do limite mensal de concessão de diárias de modo a evitar o 

  
11Membro colaborador: o membro do Ministério Público designado para a realização de atividades específicas e 

temporárias no CNMP – tais como composição de grupos de trabalho e comitês, instrução de sindicâncias ou 

de processos administrativos disciplinares, execução de projetos específicos, entre outras atividades análogas 

–, sem prejuízo de suas funções e do recebimento de sua remuneração no órgão de origem. (Portaria CNMP-

PRESI nº 36/2014, art. 1º, § 2º, IV) 
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descumprimento dos art. 12 a art. 15 da Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014. 

  Recomendação B: Recomenda-se à Secretaria de Administração que promova 

o ressarcimento de 1 (uma) diária, constante da SV 217/2016, paga além do limite estabelecido 

na Portaria CNMP-PRESI n° 36/2014. 

  Recomendação C: Recomenda-se à Secretaria-Geral que se posicione 

formalmente acerca da possibilidade de membros auxiliares atuarem como membros 

colaboradores no CNMP, abordando, em caso positivo, como se dará a contabilização dos 

limites de diárias nessas situações, visto que, para cada caso, há um limite de diárias previsto 

na Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014 (art. 13 e art. 15). 

 

 

 

4. Questão de Auditoria B – Diárias internacionais 

 

 

  A Questão de Auditoria “B” verificou se a concessão de diárias internacionais 

ocorre de forma regular. As técnicas utilizadas também foram análise documental, análise do 

sistema, recálculo, observação e entrevista. 

  Foram abordados os seguintes requisitos: 

• quantidade de diárias pagas; 

• emissão da passagem aérea; 

• cálculo do valor total da SV; 

• taxa de câmbio utilizada; e 

• pagamento da SV. 

 A amostra utilizada para realizar a análise da presente Questão de Auditoria são 

as SVs elencadas nas Tabela 6. 

 

 

4.1 Constatação: Cálculo da SV equivocado. 

Análise: 

Da amostra selecionada (9 SVs), 7 (sete) viagens ocorreram e 2 (duas) viagens 

não foram realizadas. 

Das viagens realizadas, relativamente ao cálculo da diária internacional, 
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observaram-se 2 (duas) principais falhas: 

• Pagamento de diária completa na data do retorno; e 

• Pagamento da diária com taxa de câmbio incorreta. 

  Segue tabela com as impropriedades encontradas nas SVs de diárias 

internacionais analisadas: 

 

Tabela 15: Impropriedades na concessão de diárias internacionais 

SV Erro na diária do retorno? Erro na taxa de câmbio? 

745/2016 Sim Sim 

747/2016 Sim Sim 

753/2016 Sim Sim 

754/2016 Sim Sim 

1516/2016 Sim Sim 

1451/2016 Sim Sim 

1075/2016 Sim Não 

Fonte: SGV 

 

  Observa-se que 100% (cem por cento) das viagens realizadas tiveram erro na 

diária concedida na data do retorno, pois foi paga uma diária completa em todas essas SVs. 

  A Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014, em seu art. 10 – que trata da concessão de 

diárias internacionais – prevê que: 

Art. 10. Quando os serviços a serem prestados exigirem a saída do território nacional, 

os propostos terão direito à percepção de diárias internacionais nos valores constantes 

do Anexo I, sem prejuízo do fornecimento de passagens ou indenização de transporte. 

§ 1º As diárias internacionais serão concedidas a partir da data do afastamento do 

território nacional – até o dia do retorno ao solo brasileiro. 

§ 5º Aplicam-se à diária internacional, no que couber, os mesmos critérios fixados 

para as diárias pagas no território nacional. (grifo nosso) 

 

  Depreende-se então, a partir do § 5º acima, que os critérios relativos à concessão 

de diárias nacionais também são aplicáveis à concessão de diárias internacionais. Sendo assim, 

o art. 9º da referida portaria se aplica no presente caso: 

Art. 9º II – corresponderá à metade do valor da diária nos seguintes casos: 

a) quando não houver pernoite fora do local de origem; 

b) na data de retorno; ou 

c) quando a hospedagem for custeada por outro órgão ou entidade. (grifo nosso) 
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  Ocorre que, nas SVs analisadas, foi pago o valor integral da diária na data do 

retorno. 

  Em relação à taxa de câmbio, observou-se que cerca de 85% (oitenta e cinco por 

cento) das viagens realizadas foram pagas com taxa de câmbio equivocada. 

  A Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014 prevê que: 

Art. 10 § 4º O proposto poderá optar pelo recebimento das diárias internacionais em 

moeda brasileira, sendo o valor convertido pela taxa de câmbio oficial do dia da 

emissão da ordem bancária, ou, no caso de opção pelo recebimento das diárias em 

moeda estrangeira, caberá ao CNMP proceder à aquisição junto a estabelecimento 

credenciado e autorizado a vender moeda estrangeira a órgãos da Administração 

Pública. 

   

  Em todos os casos de diárias internacionais que ocorreram, estas foram pagas 

em moeda brasileira, logo, a taxa de câmbio que deveria ter sido utilizada era a do dia da 

emissão da ordem bancária. 

  Em relação às SVs 745/2016 e 747/2016, verificou-se que ambas foram 

calculadas no dia 09/08/2016, conforme observa-se às fls. 12-17 do processo nº 1088/2016-32. 

Porém, em consulta à ordem bancária referente a essas SVs, notou-se que sua emissão ocorreu 

no dia 10/08/2016: 

 

Figura 1: OB relativa às SVs 745/2016 e 747/2016 

 

Fonte: SIAFI 

   

  Como a ordem bancária foi emitida apenas em 10/08/2016, o cálculo deveria ter 
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sido ajustado à nova taxa de câmbio, que variou, conforme verificou-se em consulta realizada 

no site do Banco Central do Brasil (BACEN): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Taxa de câmbio oficial (09/08/2016 e 10/08/2016) 

 

Fonte: http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao 

   

  Já no que tange às SVs 753/2016, 754/2016, 1516/2016 e 1451/2016, verificou-

se que todas foram calculadas no dia 17/11/2016 (fls. 34-35 do processo nº 1089/2016-87), 

porém o processo foi enviado para pagamento apenas no dia 18/11/2016 (fl. 36 do processo 

  

http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao
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1089/2016-87), dia em que foi emitida a ordem bancária: 

Figura 3: OB relativa às SVs 753/2016, 754/2016, 1516/2016 e 1451/2016 

 

Fonte: SIAFI 

  O cálculo, assim como na SV citada anteriormente, deveria ter sido ajustado à 

nova taxa de câmbio: 

Figura 4: Taxa de câmbio oficial (17/11/2016 e 18/11/2016) 

 

Fonte: http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao 

   

 

  

  

http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao
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  Segue abaixo os valores – calculados pela AUDIN, e que devem ser verificados 

pela UDPP – a serem ressarcidos ao CNMP, por ocasião da cobrança de meia diária relativa ao 

último dia da viagem e devido à correção da taxa de câmbio utilizada no dia do pagamento: 

• SV 745/2016 – Taxa de câmbio equivocada e pagamento de diária completa 

na data do retorno. Valor a ser ressarcido ao CNMP: R$ 795,65; 

• SV 747/2016 – Taxa de câmbio equivocada e pagamento de diária completa 

na data do retorno. Valor a ser ressarcido ao CNMP: R$ 510,88; 

• SV 753/2016 – Taxa de câmbio equivocada e pagamento de diária completa 

na data do retorno. Valor a ser ressarcido ao CNMP: R$ 825,36; 

• SV 754/2016 – Taxa de câmbio equivocada e pagamento de diária completa 

na data do retorno. Valor a ser ressarcido ao CNMP: R$ 529,95; 

• SV 1516/2016 – Taxa de câmbio equivocada e pagamento de diária completa 

na data do retorno. Valor a ser ressarcido ao CNMP: R$ 744,79; 

• SV 1451/2016 – Taxa de câmbio equivocada e pagamento de diária completa 

na data do retorno. Valor a ser ressarcido ao CNMP: R$ 825,36; 

• SV 1075/2016 – Pagamento de diária completa na data do retorno. Valor a 

ser ressarcido ao CNMP: R$ 690,06; 

  A título de informação, o valor total pago a maior pelo CNMP, em apenas 7 (sete) 

SVs, foi de R$ 4.922,05. Isso reflete a materialidade dos valores envolvidos na concessão de 

diárias internacionais. Portanto, tal concessão deve sempre ser precedida de cautela, de modo a 

evitar gastos a maior por parte do CNMP. 

 

  Recomendação A: Recomenda-se à Secretaria de Administração que adote 

providências no sentido de regularizar a situação das SVs 745/2016, 747/2016, 753/2016, 

754/2016, 1516/2016, 1451/2016 e 1075/2016, obtendo o ressarcimento dos valores pagos 

indevidamente, devido a equívocos na diária do retorno e na taxa de câmbio utilizada. 

  Recomendação B: Recomenda-se à Secretaria de Administração que, na 

concessão de diárias internacionais, conceda apenas metade do valor da diária na data do 

retorno, como prevê a Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014. 

  Recomendação C: Recomenda-se à Secretaria de Administração que estabeleça 
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fluxo administrativo para pagamento de diárias internacionais e o submeta à apreciação da 

Secretaria-Geral, de modo a compatibilizá-lo ao previsto no art. 10, § 4° da Portaria CNMP-

PRESI nº 36/2014 ou de modo a alterar o dispositivo em questão. 

 

 

5. Questão de Auditoria C – Requerimento de viagem 

 

 

 A Questão de Auditoria “C” verificou se o requerimento de viagem é elaborado 

de maneira adequada. As técnicas utilizadas também foram análise documental e análise do 

sistema. 

  Foram abordados os seguintes requisitos: 

• prazo de solicitação da viagem; 

• justificativas para deslocamentos que se iniciam em final de semana; e 

• aprovações dos proponentes aos requerimentos dos propostos. 

A amostra utilizada para realizar a análise da presente Questão de Auditoria são as SVs 

elencadas nas Tabelas 2 a 5. 

 

 

5.1 Constatação: Solicitações de viagens com justificativas genéricas para 

afastamentos que se iniciam às sextas-feiras ou incluem sábados, domingos e feriados. 

Análise: 

De acordo com o que estabelece o art. 6º, §1º, da Portaria CNMP-PRESI nº 

36/2014, “O requerimento para a concessão de diárias deverá ser expressamente justificado 

pelo proposto, no interesse do serviço, quando o afastamento se iniciar às sextas-feiras ou 

incluir sábados, domingos e feriados. (grifo nosso).” 

Analisando-se as SVs da amostra, constatou-se que 52% das SVs que se 

encontram nas situações previstas no dispositivo em epígrafe, não possuem justificativas ou 

apresentam justificativas genéricas como “antecedência necessária” ou “malha aérea 

indisponível”. 

Tendo em vista a necessidade de justificativas que demonstrem interesse do 

serviço, verifica-se que é imprescindível que haja informações detalhadas para subsidiar a 
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justificativa. 

Entende-se que a ausência de travas de sistema acarreta dificuldade no controle 

das justificativas de deslocamentos em fins de semana, todavia, não se pode olvidar a 

possibilidade de estabelecimento de rotinas de controle nas movimentações e aprovações das 

solicitações de viagens. 

Tendo como base o grande volume de viagens em fins de semana, bem como a 

materialidade dos recursos despendidos com diárias adicionais, esta Auditoria Interna entende 

que se faz necessário um controle mais detalhado em relação às justificativas de deslocamentos 

em fins de semana, por parte das áreas responsáveis pelas aprovações das requisições de viagens. 

 

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que promova 

ações para orientação dos usuários do SGV quanto ao correto preenchimento (com informações 

detalhadas) das SVs que se iniciam às sextas-feiras ou incluem sábados, domingos e feriados. 

5.2 Informação: 

5.2.1 Requerimentos de viagens/diárias sem tramitação pela instância de 

aprovação do proponente. 

Conforme estabelecido no inciso XIII, art. 6º, da Portaria CNMP-PRESI nº 

36/2014, os requerimentos devem passar pela aprovação do proponente12, que deve estar no rol 

definido no normativo. 

Em análise de sistema, verificou-se que os requerimentos tramitam diretamente 

para a Unidade de Diárias, Passagens e Passaportes/SA. Deve-se ressaltar que o não 

cumprimento do normativo no caso em análise, deriva da ausência de aderência entre o sistema 

e a Portaria. 

Outrossim, observa-se que a forma como as solicitações tramitam no sistema 

atual acarretam o enfraquecimento do controle exercido por parte das autoridades competentes 

elencadas no inciso I, §2º do Art. 1º da Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014. 

  
12Art. 1º, § 2º, I – proponente: responsável pela aprovação da solicitação de viagem, anteriormente à concessão, 

compreendendo o presidente, corregedor nacional, conselheiros, secretário-geral, chefe de gabinete da 

Presidência, chefe de gabinete da Corregedoria, chefe de gabinete da Secretaria-Geral, secretário de 

administração, secretário de tecnologia da informatização, secretário de planejamento orçamentário, secretário 

de gestão estratégica, secretário processual, auditor-chefe, coordenador de gestão de pessoas e assessor de 

comunicação social e cerimonial. (Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014)   
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5.2.2 Solicitações de viagem enviadas fora do prazo estabelecido na Portaria 

sem o formulário de Solicitação Extemporânea de Viagem. 

De acordo com o Art. 5º da Portaria CNMP-PRESI nº 36/2016, o requerimento 

de viagem deverá ser enviado, por meio de sistema eletrônico de gerenciamento de viagem, 

com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data do deslocamento aéreo nacional, salvo 

situações emergenciais ou excepcionais, expressa e devidamente justificados no interesse do 

serviço. 

Observou-se inconsistências em 3 (três) SVs. As SVs 1052/2016 e 1348/2016  

foram solicitadas com antecedência inferior a cinco dias úteis e não possuíam no Sistema de 

Gestão de Viagens formulário de Solicitação Extemporânea de Viagem. 

Em relação à SV 1159/2016, observou-se que a data da requisição é posterior ao 

início da viagem. Porém, há, em anexo, despacho do Secretário-Geral autorizando a concessão 

de diárias, em que pese a ausência de formulário de Solicitação Extemporânea de Viagem. 

Impende ressaltar que a não observância do prazo de requerimento constitui 

obstáculo ao funcionamento adequado da rotina de serviço dos setores intervenientes no 

processo e em determinados casos acarreta custos superiores na aquisição de passagens. 

 

 

6. Questão de Auditoria D – Concessão de passagens 

 

 

  A Questão de Auditoria “D” buscou verificar se a concessão de passagens ocorre 

de forma regular. As técnicas utilizadas também foram análise documental e análise do sistema. 

Os requisitos abordados foram: 

• aplicação do art. 21, parágrafos 5° e 6°- menor tarifa disponível para voos 

de duração semelhante, prioritariamente em percursos de menor duração, por 

ocasião da emissão de passagens aéreas; 

• aplicação do art. 21, parágrafos 7° a 10°- forma de solicitar alterações em 

bilhetes, autorizações prévias e custos de remarcação; e 

• verificação se as alterações e cancelamentos ocorrem de forma regular junto 
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à P&P Turismo, empresa responsável pela emissão das passagens aéreas do 

CNMP.   

  Para viabilizar a análise dessa Questão de Auditoria, verificou-se a emissão de 

passagens aéreas das SVs da amostra principal (Tabela 2 a 5). Em seguida, dessa amostra foram 

selecionadas as SVs cujos bilhetes foram alterados ou cancelados, a saber: 179/2016, 619/2016, 

841/2016, 885/2016, 923/2016, 1443/2016, 1481/2016, 1754/2016 e 1790/2016. 

  Em relação às alterações, a Portaria CNMP-PRESI n° 36/2014 prevê no art. 21, 

parágrafos 7° a 10°, a forma de solicitação (para a qual, a UDPP criou o Formulário de 

Solicitação de Alteração de Trecho Aéreo) e as autoridades com competência para autorizar as 

alterações solicitadas. 

  Quantos às solicitações de cancelamento, embora o formulário supracitado 

contemple em alguns campos a possibilidade de o proposto solicitar o cancelamento, o 

formulário vem sendo utilizado apenas para as solicitações de alterações. 

  Verifica-se que algumas solicitações de cancelamento, dentre as SVs elencadas 

acima, foram realizadas via e-mail, enquanto outras via memorando. Porém, em entrevista 

realizada em 23/02/2017 com o responsável pela UDPP, este informou que, desde dezembro de 

2016, todos os cancelamentos estão sendo realizados via memorando encaminhado ao 

Secretário-Geral. 

  As alterações e cancelamentos dos bilhetes das SVs elencadas acima ocorrem 

de forma regular junto à P&P Turismo, empresa que presta serviços continuados de passagens 

aéreas ao CNMP. Os bilhetes alterados constam do SGV e, em casos de cancelamento, há a 

solicitação de reembolso por parte da UDPP via ofício, encaminhado por e-mail, endereçado ao 

Departamento Financeiro da Agência P&P Turismo Ltda. Tal ofício gera uma nota de crédito 

como resposta por parte da empresa. 

  O crédito gerado é utilizado no abatimento dos valores a serem pagos nas faturas 

da empresa P&P Turismo, conforme verifica-se, por exemplo, nos processos de pagamento nos 

1435/2016-27 e 1795/2016-29. 

  Apesar de tanto o pedido de reembolso quanto a utilização dos créditos estarem 

regulares, o custo das alterações e cancelamentos para a Administração é relevante e deve ser 

analisado criteriosamente. Cumpre ressaltar, também, o valor das tarifas dos bilhetes emitidos. 
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Tais constatações serão abordadas a seguir. 

 

 

6.1 Constatação: Existência de passagens aéreas com tarifa menor do que as 

adquiridas. 

Análise: 

  Ao proceder a análise da amostra, verifica-se que as passagens são adquiridas, 

de forma majoritária, à menor tarifa disponível. 

  Para realização da presente análise, adotou-se como critério de avaliação o 

período de 1 (uma) hora a mais ou a menos em relação ao horário do bilhete emitido e adotando 

a tolerância de valor de R$ 100,00 (cem reais) para mais ou para menos. 

  Observou-se que todos os bilhetes foram emitidos com aderência a este critério. 

A despeito deste critério, não é possível afirmar que todos os bilhetes estão sendo adquiridos à 

menor tarifa possível. 

  Constata-se que há casos em que o critério pode ser estendido. A título de 

exemplo, para averiguação da menor tarifa em casos de passagens emitidas no domingo quando 

o proposto possui compromissos apenas na segunda-feira, o intervalo de 1 (uma) hora poderia 

ser mais flexibilizado. Desse modo, a passagem poderia ser adquirida efetivamente à menor 

tarifa disponível do dia, visando economicidade de recursos da Administração Pública. 

  Em rol exemplificativo, pode-se listar as seguintes SVs para ilustrar o caso 

abordado acima: 928/2016, 1097/2016, 1314/2016, 1304/2016, 1022/2016, 1095/2016, 

648/2016, 845/2016, 1006/2016 e 1574/2016. 

Outro exemplo a ser citado é a existência de SVs em que há voos com menores 

tarifas fora do intervalo definido como critério (1 hora), porém próximo a este. Nesses casos, a 

emissão de bilhetes recaiu sobre os de tarifas mais elevadas. Tal fato ocorreu nas seguintes SVs: 

958/2016, 851/2016, 286/2016, 342/2016, 217/2016, 1031/2016, 1782/2016, 1568/2016, 

719/2016, 1730/2016, 1107/2016, 1006/2016 e 1550/2016. 

 Uma vez que o estabelecimento de um critério para verificação da menor tarifa 

disponível reflete nos custos envolvidos na aquisição de passagens aéreas, faz-se necessário a 

definição clara de como a UDPP deve atuar em suas pesquisas de preços e emissão de bilhetes. 

Cumpre destacar que um dos balizadores para definição do critério da pesquisa 
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pela menor tarifa disponível deve ser o horário do compromisso do proposto. Tal informação é 

obrigatória no requerimento da viagem, conforme expresso no art. 6°, inciso III, da Portaria 

CNMP-PRESI n° 36/2014: “III – descrição detalhada do serviço a ser executado, bem como o 

horário de início e término do compromisso; (Redação dada pela Portaria CNMP-PRESI nº 120, 

de 2016)” 

 

 Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que, com base 

em estudos técnicos, proponha à Secretaria-Geral critérios para verificação da menor tarifa 

disponível, no intuito de viabilizar o cumprimento do que prescreve o art. 21, § 5° da Portaria 

CNMP-PRESI nº 36/2014. 

 

 

  6.2 Constatação: Ausência de autorização em Formulário de Solicitação de 

Alteração de Trecho Aéreo e ausência de cobrança de restituição dos custos de remarcação. 

Análise: 

Ao realizar a análise das SVs em que houve alteração/cancelamento de bilhetes, 

verificou-se que na SV 1481/2016 as formalidades previstas na Portaria CNMP-PRESI n° 

36/2014 não foram cumpridas. 

O Formulário de Solicitação de Alteração de Trecho Aéreo foi encaminhado à 

UDPP pelo gabinete do proposto, indicando a solicitação de antecipação da data do voo por 

interesse particular. Porém, não consta a assinatura do proposto no formulário. 

Após os cálculos de diferença de tarifa e taxa de remarcação, também não há 

assinatura do responsável pela UDPP. Em seguida, verifica-se que não consta a anuência do 

proposto com o valor da remarcação, ou até mesmo sua desistência do pedido realizado. 

Por fim, não há assinatura da autoridade com competência para autorizar a 

solicitação (art. 21 da Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014). 

Mesmo sem as devidas assinaturas e autorizações, a SV 1481/2016 teve o bilhete 

aéreo remarcado conforme solicitado, gerando um custo de R$ 338,00, referente à taxa de 

remarcação e à diferença de tarifa, conforme consta do SGV. 

No entanto, até o momento, não houve a cobrança de restituição do valor. 

  Ressalta-se a necessidade de cumprimento das formalidades exigidas para 
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alterações nos bilhetes de passagens aéreas, conforme previsto no art. 21, parágrafos 7° e 8°, da 

Portaria CNMP-PRESI n° 36/2014. 

   

  Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que providencie 

a emissão de GRU com o objetivo de obter o ressarcimento dos custos de remarcação de bilhetes 

da SV 1481/2016. 

 

 

6.3 Informação 

6.3.1 Custo elevado para o CNMP nos casos de cancelamento de passagens 

aéreas. 

Os custos de cancelamento de bilhetes de passagens aéreas é tratado apenas no 

art. 21, § 9°, da Portaria CNMP-PRESI n° 36/2014, a saber: “§ 9º O proposto arcará com o 

custo decorrente de remarcações e cancelamentos de bilhetes, caso o fato gerador não decorra 

do interesse do serviço.” 

Infere-se, do citado parágrafo, que os cancelamentos por interesse do serviço 

serão arcados pelo CNMP. Logo, entende-se que os motivos devem ser analisados caso a caso 

e aprovados pelas autoridades constantes do art. 21, § 8°, da citada portaria. 

O contrato CNMP n° 21/2016, celebrado com a P&P Turismo para serviços de 

passagens aéreas, prevê o reembolso ao CNMP nos casos de cancelamento de bilhetes, 

conforme rege o item 10.1.20 do Anexo I do citado contrato, exposto a seguir: 

10.1.20 Reembolsar o valor da passagem aérea não utilizada (ou qualquer outro 

crédito resultante da remarcação ou alteração do bilhete), subtraído do valor referente 

à taxa de reembolso e das demais taxas fixadas por dispositivos legais que regulem a 

matéria, devidamente comprovadas, em virtude da não utilização do bilhete, no prazo 

máximo de 60 dias, inclusive em decorrência da rescisão ou extinção contratual. 

 

Em análise a uma Nota de Crédito (FT56282, de 18/11/2016) gerada pela P&P 

Turismo em resposta a pedidos de cancelamento de passagens aéreas do CNMP, nota-se o 

elevado custo arcado pelo órgão quando do cancelamento de bilhetes. Isto porque o valor 

reembolsável, em alguns casos, chega a ser apenas 20% (vinte por cento) do valor pago no 

bilhete. 

Para demonstrar esse custo, na tabela abaixo, os reembolsos solicitados e 

constantes da nota de crédito citada foram agrupados por companhia aérea, discriminando: a 
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quantidade de reembolsos de cada companhia, o valor total pago nos bilhetes, o valor 

reembolsado e a perda percentual média para a Administração. 

 

Tabela 16: Análise dos pedidos de reembolso – Fatura Credora FT 56282 P&P Turismo 

COMPANHIA 

AÉREA 

QUANTIDADE 

REEMBOLSOS 

SOLICITADOS 

VALOR PAGO 

PERDA 

PERCENTUAL 

MÉDIA POR 

COMPANHIA 

VALOR 

REEMBOLSADO 

AZUL 8 R$ 4.821,96 81% R$ 936,68 

TAM 10 R$ 6.046,51 36% R$ 3.856,34 

GOL 7 R$ 5.256,02 52% R$ 2.524,72 

AVIANCA 1 R$ 333,31 19% R$ 271,00 

 
TOTAL PAGO R$ 16.457,80 

TOTAL 

REEMBOLSADO 
R$ 7.588,74 

 PERDA TOTAL: R$ 8.869,06 (53%) 

Fonte: FT 56282 – P&P  Turismo 

 

Uma vez que o SGV não possibilita gerar um relatório de todos os cancelamentos 

realizados, não há como precisar o total de bilhetes cancelados no ano de 2016. Logo, não é 

possível expandir o percentual da amostra para se ter uma base da perda anual para a 

Administração. Porém, extrai-se da tabela acima o elevado custo em casos de cancelamentos 

de bilhetes. 

Assim, sabendo ser impossível extinguir os cancelamentos de bilhetes, há de se 

cientificar os propostos dos custos envolvidos, para que estes envidem o máximo esforço para 

honrar tais bilhetes adquiridos. Dos casos analisados nesta auditoria, todos os cancelamentos 

de bilhetes foram arcados pelo CNMP, restando ao proposto apenas a devolução de diárias 

percebidas. 

Nota-se assim, também, a necessidade de uma análise criteriosa das justificativas 

e motivos que ensejam o cancelamento de bilhete. Tal análise deve ter por base o art. 21, § 9°, 

da Portaria CNMP-PRESI n° 36/2014, arcando o CNMP apenas com os custos que decorram 

do interesse do serviço, conforme previsto na portaria. 

 

 

7. Questão de Auditoria E – Controles internos 
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  A Questão de Auditoria “E” verificou a existência e a eficácia dos controles 

internos administrativos da UDPP referentes a pagamentos e devoluções de diárias e passagens. 

As técnicas utilizadas foram análise documental, análise de sistema, observação e entrevista. 

  Foram abordados os seguintes requisitos: 

• eficácia dos controles internos administrativos; 

• rotina de conferência de cálculos; 

• pagamento de indenização de viagem com veículo próprio; 

• cobrança de devolução de pagamentos indevidos; 

• reembolso de viagens não realizadas; e 

• pagamento das diárias antes da viagem. 

  Para viabilizar a análise dessa Questão de Auditoria, verificou-se a emissão de 

passagens aéreas das SVs da amostra principal (Tabela 2 a 5) 

  No que diz respeito às indenizações de viagem com veículo próprio, foram 

analisadas as SVs elencadas na Tabela 7 (10 SVs). Em todas elas, verificou-se que o reembolso 

ao proposto ocorreu de forma regular, atendendo ao disposto na Portaria CNMP-PRESI n° 

36/2014. 

  Em relação aos demais itens, seguem as constatações verificadas. 

7.1 Constatação: Ausência de rotina de conferência dos cálculos das SV. 

Análise: 

De modo a subsidiar a análise, a equipe de auditoria realizou conferência dos 

cálculos das SVs da amostra (62 SVs de Membros, 24 SVs de Conselheiros, 14 SVs de 

Colabores Eventuais e 8 SVs de Servidores). Da amostra testada, 38,88% apresentaram o valor 

total da SV incorreto. 

Considerando que nos anos de 2014, 2015 e 2016 foram emitidas uma média de 

aproximadamente 1.500 (mil e quinhentas) SVs por ano, o percentual de cálculos incorretos 

apresentado na amostra, se forem expandidos para o universo de SVs, representa um elevado 

risco para o CNMP. 

Tal risco poderia ser mitigado caso houvesse um controle na própria UDPP em 

que se realizasse a conferência das variáveis que compõem o cálculo, tais como: quantidade de 
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diárias lançadas, valor da diária de acordo com o cargo, valor do auxílio-alimentação, entre 

outros. 

Em 23/02/2017 foi realizada uma entrevista com o responsável pela UDPP com 

o propósito obter informações acerca do assunto. O extrato da entrevista foi anotado em Nota 

Descritiva constante dos papéis de trabalho desta auditoria. 

Depreende-se da entrevista com o responsável pela UDPP que, atualmente, não 

há uma rotina de conferência dos cálculos das SV. 

   

  Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que estabeleça 

rotina de conferência de cálculos de modo a reduzir o risco de realização de pagamentos com 

valor incorreto. 

 

 

7.2 Constatação: Ausência de controle de propostos com pendências de 

restituição de valores percebidos indevidamente. 

Análise: 

Durante a entrevista citada no item 7.1, solicitou-se informações acerca da rotina 

de controle das cobranças realizadas por meio de GRU. Conforme explanado pelo responsável 

pelo setor, o fluxo segue os seguintes passos: geração de planilha; solicitação à SG de 

autorização para emissão de GRU; emissão de ofício/memorando; emissão de GRU; envio do 

ofício e da GRU ao proposto; controle do pagamento. 

Relativamente ao controle de pagamento, verificou-se que a UDPP não possui  

uma relação das GRUs não quitadas, por não haver, para tanto, uma rotina implementada na 

unidade. 

Ocorre que, no fluxo citado acima, algumas atividades recaem sobre a 

Secretaria-Geral, como foi observado nos processos nos 1521/2016-30 e 174/2017-17. As GRUs 

expedidas especificamente nesses processos estão sendo controladas por essa secretaria. No 

entanto, foi observado que nem todas as GRUs emitidas estão sendo acompanhadas em 

processo administrativo. 

Com isso, por não existir uma unificação do procedimento, é possível que haja 

propostos com pendências sem que a UDPP e a Secretaria-Geral exerçam o devido controle. 
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  Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que estabeleça 

rotina de controle dos propostos com pendências de restituição de valores percebidos 

indevidamente, enquadrando-os no inciso III do art. 7° da Portaria CNMP-PRESI n° 36/2014. 

 

 

7.3 Constatação: Ausência de rotina de conferência dos valores devolvidos ao 

CNMP após solicitação de reembolso de passagens aéreas canceladas. 

Análise: 

No item 6.2 do presente relatório foi abordado o custo dos cancelamentos de 

bilhetes para o CNMP. Para cada cancelamento realizado, a UDPP solicita o reembolso. O 

elevado custo das taxas de remarcação e cancelamento, além das taxas cobradas para se realizar 

o reembolso já foram abordados. 

Nesse momento, a análise recai sobre a conferência dos valores reembolsados 

ao CNMP. A nota de crédito da P&P Turismo (FT 56282), já citada anteriormente, demonstra o 

valor reembolsado pelo cancelamento de 26 (vinte e seis) bilhetes. 

Ao se emitir um bilhete, este pode estar enquadrado em uma das diversas bases 

tarifárias existentes nas companhias aéreas. Essa base é o que determina as regras tarifárias de 

remarcação, cancelamento e reembolso. 

Em consulta ao site das principais companhias aéreas, a política de cancelamento, 

resumidamente, é a que segue: 

Tabela 17: Política de Cancelamento e Reembolso das Companhias Aéreas 

COMPANHIA 

AÉREA 

BASE 

TARIFÁRIA 

TAXA DE 

CANCELAMENTO / REMARCAÇÃO TAXA DE 

REEMBOLSO 
ANTES DO VOO 

APÓS VOO 

(NO SHOW) 

TAM 

Básica R$ 150,00 R$ 200,00 60% 

Flex R$ 150,00 R$ 200,00 30% 

Top R$ 0,00 R$ 0,00 5% 

Mega Promo R$ 150,00 R$ 200,00 Não há reembolso 

Relax R$ 0,00 R$ 0,00 5% 

GOL 

Promocional R$ 150,00 R$ 220,00 Não há reembolso 

Programada R$ 150,00 R$ 220,00 50% 

Flex R$ 0,00 R$ 0,00 5% 
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AZUL 
Promo R$ 180,00 R$ 210,00 60% 

Flex R$ 180,00 R$ 210,00 20% 

AVIANCA 

Promo 85% da tarifa 95% da tarifa 95% 

Pop 85% da tarifa 95% da tarifa 95% 

Plus 25% da tarifa 30% da tarifa 65% 

Open+ R$ 0,00 R$ 0,00 5% 

Fonte: Site das Companhias Aéreas. Pesquisa realizada em 14/03/2017. 

 

Para exemplificar, com base na tabela acima, suponhamos que o CNMP tenha 

realizado o cancelamento antes do voo de um bilhete de base tarifária “Promo” comprado por 

R$ 700,00 na empresa AZUL. Ao solicitar o reembolso, será cobrada a taxa de cancelamento 

(R$ 180,00) mais a taxa de reembolso (60% da tarifa, ou 60% de 700,00 = 420,00). Ao final, 

será reembolsado ao CNMP apenas o valor de R$ 100,00 (R$ 700,00 – R$ 180,00 – R$ 420,00). 

Por outro lado, se este mesmo bilhete tivesse sido adquirido na base tarifária 

“Flex” na empresa AZUL, a taxa de reembolso seria de 20% (R$ 140,00) e o valor reembolsado 

seria de R$ 380,00 (R$ 700,00 – R$ 180,00 – R$ 140,00). 

Ocorre que, ao consultar os bilhetes de passagens aéreas constantes do SGV, não 

é possível verificar em qual das bases tarifárias os bilhetes foram adquiridos. O único dado 

existente são as classes, representadas por letras, inviabilizando a identificação da base tarifária 

conforme consta no site das empresas e apresentada na Tabela 17. 

Com a falta dessa informação, o valor apresentado nas Notas de Crédito da 

empresa P&P Turismo não são checados pelo fiscal do contrato. Logo, atualmente, a 

Administração não realiza a conferência dos valores reembolsados para verificar se estão 

coerentes com a base tarifária em que o bilhete foi adquirido. 

 

  Recomendação A: Recomenda-se à Secretaria de Administração, por meio do 

fiscal de contrato, que determine à empresa de prestação de serviços de passagens aéreas que 

faça constar a base tarifária nos bilhetes adquiridos, de modo a viabilizar a conferência dos 

valores reembolsados em casos de cancelamentos de bilhetes. 

  Recomendação B: Recomenda-se à Secretaria de Administração que estabeleça 

rotina de conferência dos valores devolvidos ao CNMP após solicitação de reembolso de 
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passagens aéreas canceladas. 

 

 

  7.4 Constatação: Viagens canceladas sem a demonstração do interesse do 

serviço. 

Análise: 

Em análise às SVs da amostra, extraiu-se as SVs em que houve cancelamento da 

viagem. São elas: 179/2016, 841/2016, 885/2016, 923/2016, 1443/2016, e 1790/2016. 

Além dessas SVs, foram analisadas, também, as SVs dos bilhetes cancelados 

constantes da Nota de Crédito FT 56282 da P&P Turismo. São elas: 842/2016, 848/2016, 

773/2016, 885/2016, 972/2016, 816/2016, 977/2016, 1123/2016, 1111/2016, 1201/2016, 

1118/2016, 1063/2016, 843/2016, 1462/2016, 1062/2016 e 1071/2016. 

O art. 21, § 9°, da Portaria CNMP-PRESI n° 36/2014 prevê “O proposto arcará 

com o custo decorrente de remarcações e cancelamentos de bilhetes, caso o fato gerador não 

decorra do interesse do serviço.”. 

  A referida portaria não explicita, como ocorre no caso de alteração de viagem13, 

se tal cancelamento deve ser analisado por autoridade competente. Porém, entende-se, de forma 

análoga a que acontece em relação às alterações, que, no caso de cancelamento, a autoridade 

competente deve se manifestar, inclusive quanto ao interesse do serviço. 

Em 13 (treze) SVs, não há manifestação da autoridade competente acerca do 

cancelamento: 179/2016, 1443/2016, 923/2016, 1790/2016, 841/2016, 842/2016, 848/2016, 

773/2016, 816/2016, 1118/2016, 1063/2016, 843/2016 e 1462/2016. 

 

  Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que proponha à 

Secretaria-Geral fluxo de cancelamento de bilhetes de passagens aéreas, de modo que ocorra a 

manifestação da autoridade competente acerca do disposto no art. 21, § 9°, da Portaria CNMP-

PRESI n° 36/2014. 

 

  
13Art. 21 § 8º A alteração de que trata o parágrafo anterior dependerá, no caso de conselheiros e do secretário-geral, 

de autorização prévia do presidente do CNMP e, no caso de membros (auxiliares, colaboradores ou ocupantes 

de cargo em comissão no CNMP), servidores ou colaboradores eventuais, de autorização prévia do secretário-

geral. (Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014) 
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7.5 Constatação: Viagem cancelada sem a devida restituição de diária. 

Análise: 

Das SVs citadas no item 7.4, verifica-se um caso de cancelamento em que não 

houve a restituição dos valores percebidos de diária pelo proposto no prazo previsto em portaria. 

Trata-se da SV 1754/2016-81, cuja GRU já foi emitida com vencimento para 

09/12/2016. Entretanto, até o presente momento (17/03/2017), não consta pagamento. 

   

  Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que gere nova 

GRU e obtenha o ressarcimento da diária paga na SV 1754/2016. 
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8. Oportunidades de melhoria – SGV 

 
  A seguir, passaremos a expor algumas oportunidades de melhoria para o SGV, 

verificadas durantes os trabalhos de auditoria: 

• Indicação, por parte do proposto, se o valor do auxílio-alimentação sofreu 

alteração, com campo exclusivo para inclusão do respectivo normativo; 

• Indicação do órgão de origem do proposto; 

• Aprovação da SV pelo proponente, fato que não ocorre atualmente; 

• Existência de campo para indicação, por parte do proposto, do horário de início 

e término do compromisso, de forma a balizar a emissão de bilhetes por parte 

da UDPP; 

• Existência de campo para que o proposto anexe, sempre que possível, 

documento que comprove as atividades que serão realizadas no destino; 

• Clara distinção entre os diversos tipos de propostos: Presidente do CNMP, SG 

e SG Adjunto, Conselheiros, Membros Auxiliares (com dedicação exclusiva ou 

parcial), Membros Colaboradores, Servidores, Colaboradores Eventuais; 

• Possibilidade de detalhamento do cálculo realizado na SV; 

• Simplificação das abas “movimentações” e “aprovações”; 

• Impossibilidade de solicitação de nova viagem quando houver qualquer tipo de 

pendência, como a não comprovação da viagem anterior ou a ausência de 

pagamento de GRU; 

• Inclusão de campo/aba específica para alteração ou cancelamento de viagem; 

• Inclusão de aba para controle de pagamento de GRU, com campo para anexo 

de documentos pertinentes (GRU, comprovante de pagamento de GRU, etc.); 

• Inserção, em campo próprio, do diário eletrônico que publicou a referida 

concessão de diárias; 

• Padronização do cadastro dos propostos, caso haja duas fontes cadastradoras 

(UDPP e COGP); 

• Unificação das matrículas duplicadas; e 

• Emissão de relatórios gerenciais. 
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9. Oportunidades de melhoria – Portaria CNMP-PRESI n° 36/2014 

 
  A seguir, passaremos a expor algumas oportunidades de melhoria para a Portaria 

CNMP-PRESI n° 36/2014, verificadas durantes os trabalhos de auditoria: 

• Definição clara de membro colaborador, com ênfase no disposto no § 3º do art. 

1º, que confere tratamento de colaborador eventual ao membro colaborador em 

algumas situações; 

• Revisão do Art. 6º, inciso VII, pois tal atribuição – a de calcular o valor total – 

é realizada pela UDPP; 

• Estabelecimento de escalas de redução do valor da diária quando há 

fornecimento de hospedagem, alimentação ou transporte; 

• Inclusão de novos proponentes no Art. 1º, § 2º, inciso I: Assessores de Gabinete 

e Assessores de Comissão; 

• Revisão dos parágrafos §§ 3º e 4º do Art. 26, tendo a seguinte redação como 

sugestão: 

“§3º Quando se tratar de diárias internacionais pagas em moeda nacional, as restituições serão feitas 

no mesmo valor em que foram percebidas. 

§ 4º A restituição de diária internacional, caso tenha sido paga em moeda internacional, será 

realizada em moeda nacional, mediante conversão pela taxa do câmbio oficial do dia em que se 

efetuar o depósito, por meio de GRU.” 
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VI – ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA Nº 01/2012 E DA NOTA DE AUDITORIA Nº 02/2016 

 

1. Introdução 

  De modo a viabilizar a análise das recomendações expedidas no Relatório de 

Auditoria n° 01/2012 e na Nota de Auditoria n° 02/2016, utilizou-se a amostragem de SVs 

constante do item 2 do tópico V do presente Relatório de Auditoria. 

  Além dessas SV, caso tenham-se gerado novas amostras para analisar 

determinada recomendação, estas serão citadas no corpo da análise. 

 

2. Relatório de Auditoria n° 01/2012 

  Recomendação 1.1: Desenvolver rotinas de controle para evitar a ocorrência 

de solicitações de viagem sem o arquivo de pesquisa de preços ou com arquivo trocado ou 

danificado. 

  Análise: 

  Verificou-se que a partir da vigência do contrato com a P&P Turismo, a contar 

de 28/06/2016, tal fato não ocorre mais. 

  Dessa forma, considera-se a Recomendação 1.1 do Relatório de Auditoria n° 

01/2012 acatada. 

 

  Recomendação 1.2: Atentar para o cumprimento do dispositivo legal indicado, 

seja pela aquisição de bilhete à tarifa mais baixa disponível, seja pela anexação à SV de 

documento expondo motivo relevante que justifique a emissão em outra tarifa. 

  Análise: 

  O tema da presente recomendação está sendo tratado em tópico específico 

(Tópico V – item 6.1) do presente Relatório de Auditoria, portanto, a recomendação 1.2 do 

Relatório de Auditoria nº 01/2012 encontra-se baixada. 

 

  Recomendação 2.4: Exercer efetivamente o controle de devolução de cartões 

de embarque ou entrega da declaração constante no Anexo V da Portaria, e não emitir novas 

passagens nem conceder diárias ou reembolsos a quem não cumprir os requisitos determinados 



 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2017 46/59 

pelo normativo. 

  Análise: 

  A portaria CNMP-PRESI nº 36/2014 estabelece que: 

Art. 25. O efetivo deslocamento do conselheiro, membro (auxiliar, colaborador ou 

ocupante de cargo em comissão no CNMP), servidor ou colaborador eventual que 

importe concessão e pagamento de diárias e/ou passagens, bem como a efetiva 

realização da atividade que justificou a viagem, deverão ser comprovados no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução dos valores recebidos, mediante o 

encaminhamento, pelo proposto, à UDPP, da declaração constante do Anexo IV, 

devidamente preenchida, juntamente com um dos seguintes documentos: (grifo 

nosso) 

I – cartão de embarque, comprovante de check-in, canhotos de passagens ou bilhete 

rodoviário; 

 

  Observa-se, então, que tanto a declaração quanto os comprovantes previstos no 

inciso I devem ser entregues à UDPP. 

  Na análise realizada por esta AUDIN, verificou-se que ainda ocorrem diversas 

situações de não comprovação da viagem. 

  Segue análise detalhada das inconsistências encontradas: 

  a) Foram encontradas 14 SVs na amostra selecionada (12,96%) que foram 

concedidas sem a comprovação da SV anterior: 

 

Tabela 18: SVs concedidas sem comprovação da SV anterior 

 SV atual (da amostra selecionada) SV anterior (não comprovada)  

 1036/2016 1016/2016  

 1052/2016 998/2016  

 87/2016 37/2016  

 434/2016 413/2016  

 1729/2016 1633/2016  

 286/2016 272/2016  

 648/2016 1118/2015  

 821/2016 661/2016  

 999/2016 2041/2015  

 1473/2016 1163/2016  

 719/2016 678/2016  

 1177/2016 947/2016  

 1824/2016 458/2016  
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 SV atual (da amostra selecionada) SV anterior (não comprovada)  

 619/2016 618/2016  

Fonte: SGV 

   

  Nota-se que tal situação contraria a Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014: 

Art. 7º A concessão de diárias pressupõe, obrigatoriamente, o preenchimento dos 

seguintes requisitos: 

III – ausência de pendências em relação a viagem anterior, sobretudo 

relacionadas à não comprovação do deslocamento e da atividade desempenhada e 

à não restituição de valores percebidos indevidamente. (grifo nosso) 

 

  b) Foram encontradas 7 (sete) SVs na amostra selecionada (6,48%) que não 

possuíam nenhum dos documentos previstos no inciso I do art. 25 da Portaria CNMP-PRESI nº 

36/2014 e 13 (treze) SVs (12,03%) que não continham a declaração para comprovação do 

deslocamento e das atividades realizadas, ou seja, essas 20 (vinte) SVs não estão comprovadas 

(18,51% da amostra). 

  Apesar de não comprovadas, em 14 (quatorze) casos foi concedida nova SV, 

incorrendo na mesma situação apontada no item “a” desta análise. 

 

Tabela 19: Ausência de comprovação da SV atual 

SV atual (da amostra 

selecionada) 
Motivo da não comprovação 

SV posterior (concedida sem a 

comprovação da SV analisada) 

719/2016 
Ausência de cartão de embarque, comprovante 

de check-in ou canhotos de passagens 
850/2016 

845/2016 
Ausência de cartão de embarque, comprovante 

de check-in ou canhotos de passagens 
Não há 

1550/2016 
Ausência de cartão de embarque, comprovante 

de check-in ou canhotos de passagens 
Não há 

1177/2016 
Ausência de cartão de embarque, comprovante 

de check-in ou canhotos de passagens 
1178/2016 

648/2016 
Ausência de cartão de embarque, comprovante 

de check-in ou canhotos de passagens 
913/2016 

1163/2016 
Ausência de cartão de embarque, comprovante 

de check-in ou canhotos de passagens 
1473/2016 

1821/2016 
Ausência de cartão de embarque, comprovante 

de check-in ou canhotos de passagens 
Não há 

1070/2016 
Ausência da declaração para comprovação do 

deslocamento e das atividades realizadas 
1288/2016 

1097/2016 
Ausência da declaração para comprovação do 

deslocamento e das atividades realizadas 
Não há 
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SV atual (da amostra 

selecionada) 
Motivo da não comprovação 

SV posterior (concedida sem a 

comprovação da SV analisada) 

1821/2016 
Ausência da declaração para comprovação do 

deslocamento e das atividades realizadas 
Não há 

78/2016 
Ausência da declaração para comprovação do 

deslocamento e das atividades realizadas 
113/2016 

1036/2016 
Ausência da declaração para comprovação do 

deslocamento e das atividades realizadas 
1295/2016 

1159/2016 
Ausência da declaração para comprovação do 

deslocamento e das atividades realizadas 
1160/2016 

87/2016 
Ausência da declaração para comprovação do 

deslocamento e das atividades realizadas 
73/2016 

821/2016 
Ausência da declaração para comprovação do 

deslocamento e das atividades realizadas 
793/2016 

619/2016 
Ausência da declaração para comprovação do 

deslocamento e das atividades realizadas 
620/2016 

1729/2016 
Ausência da declaração para comprovação do 

deslocamento e das atividades realizadas 
1830/2016 

1550/2016 
Ausência da declaração para comprovação do 

deslocamento e das atividades realizadas 
Não há 

282/2016 
Ausência da declaração para comprovação do 

deslocamento e das atividades realizadas 
413/2016 

434/2016 
Ausência da declaração para comprovação do 

deslocamento e das atividades realizadas 
435/2016 

Fonte: SGV 

 

  c) Foram encontradas 16 (dezesseis) SVs (14,81%) com a declaração para 

comprovação do deslocamento e das atividades realizadas assinada em prazo superior ao 

estipulado na Portaria CNMP-PRESI nº 36/2016 (10 dias); e foram encontradas 2 (duas) SVs 

(1,85%) com a declaração assinada em data prévia ao término do deslocamento. 

 

Tabela 20: Equívocos relativos à Declaração para comprovação do deslocamento e das 

atividades realizadas 

SV atual (da amostra selecionada) Disfunção observada 

22/2016 
Declaração assinada em prazo superior ao estipulado na Portaria 

CNMP-PRESI nº 36/2016 (10 dias) 

928/2016 
Declaração assinada em prazo superior ao estipulado na Portaria 

CNMP-PRESI nº 36/2016 (10 dias) 

1792/2016 
Declaração assinada em prazo superior ao estipulado na Portaria 

CNMP-PRESI nº 36/2016 (10 dias) 

958/2016 Declaração assinada em prazo superior ao estipulado na Portaria 
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SV atual (da amostra selecionada) Disfunção observada 

CNMP-PRESI nº 36/2016 (10 dias) 

1052/2016 
Declaração assinada em prazo superior ao estipulado na Portaria 

CNMP-PRESI nº 36/2016 (10 dias) 

771/2016 
Declaração assinada em prazo superior ao estipulado na Portaria 

CNMP-PRESI nº 36/2016 (10 dias) 

1525/2016 
Declaração assinada em prazo superior ao estipulado na Portaria 

CNMP-PRESI nº 36/2016 (10 dias) 

1062/2016 
Declaração assinada em prazo superior ao estipulado na Portaria 

CNMP-PRESI nº 36/2016 (10 dias) 

648/2016 
Declaração assinada em prazo superior ao estipulado na Portaria 

CNMP-PRESI nº 36/2016 (10 dias) 

1150/2016 
Declaração assinada em prazo superior ao estipulado na Portaria 

CNMP-PRESI nº 36/2016 (10 dias) 

1481/2016 
Declaração assinada em prazo superior ao estipulado na Portaria 

CNMP-PRESI nº 36/2016 (10 dias) 

1107/2016 
Declaração assinada em prazo superior ao estipulado na Portaria 

CNMP-PRESI nº 36/2016 (10 dias) 

1177/2016 
Declaração assinada em prazo superior ao estipulado na Portaria 

CNMP-PRESI nº 36/2016 (10 dias) 

719/2016 
Declaração assinada em prazo superior ao estipulado na Portaria 

CNMP-PRESI nº 36/2016 (10 dias) 

845/2016 
Declaração assinada em prazo superior ao estipulado na Portaria 

CNMP-PRESI nº 36/2016 (10 dias) 

54/2016 
Declaração assinada em prazo superior ao estipulado na Portaria 

CNMP-PRESI nº 36/2016 (10 dias) 

217/2016 Declaração assinada em data prévia ao término do deslocamento 

1648/2016 Declaração assinada em data prévia ao término do deslocamento 

Fonte: SGV 

 

  No que diz respeito à recomendação 2.4, observa-se que, em 48,14% da amostra 

(incluindo todos os tipos de falhas citadas acima) há inconsistências relativas à comprovação 

da viagem. 

  Diante do elevado número de falhas observadas, esta AUDIN entende que não 

está sendo realizado um controle efetivo sobre a comprovação das viagens. 

  Sendo assim, a presente recomendação encontra-se não acatada, persistindo a 

recomendação de que a área exerça efetivamente o controle de devolução dos cartões de 

embarque ou entrega da declaração constante no Anexo V da Portaria, e não emitir novas 

passagens nem conceder diárias ou reembolsos a quem não cumprir os requisitos determinados 
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pelo normativo. 

 

 

3. Nota de Auditoria n° 02/2016 

  Recomendação 2.1: Recomenda-se à Secretaria de Administração que 

regularize a situação das SVs elencadas, diante da não realização do desconto do auxílio-

alimentação, de modo a obter o ressarcimento de valores pagos a maior. 

  Análise: 

   A supracitada recomendação foi exarada quando da identificação de 4 (quatro) 

SVs – SV 71/2016, SV 91/2016, SV 199/2016 e SV 602/2016 – cujo desconto do auxílio-

alimentação não tinha sido realizado, conforme prevê a Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014: 

Art. 9º § 2º As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxílio-alimentação e 

ao auxílio-transporte a que fizer jus o proposto – caso percebidos no período de 

deslocamento –, exceto aquelas excepcionalmente pagas em finais de semana e 

feriados. (grifo nosso) 

   

  Ao verificar a regularização de tais SVs, foram observados, ainda, equívocos 

nos cálculos realizados. A SV 71/2016 e a SV 602/2016 foram calculadas corretamente e as 

respectivas GRUs já foram pagas pelos propostos, portanto, estão regularizadas. 

  Já os cálculos da SV 91/2016 e da SV 199/2016 foram realizados de maneira 

errônea, já que levaram em consideração valores de auxílio-alimentação desatualizados. O 

desconto do auxílio-alimentação ocorreu, mas foi em valor incorreto: 

 

Tabela 21: Cálculo UDPP x Cálculo AUDIN 

SV 
Valor cobrado na GRU – Cálculo 

UDPP 

Valor que deveria ser cobrado na 

GRU – Cálculo AUDIN 
Diferença 

91/2016 R$ 108,96 R$ 116,68 R$ 7,72 

199/2016 R$ 181,60 R$ 200,91 R$ 19,31 

Fonte: SGV; Processo nº 1533/2016-64; Cálculos AUDIN 

 

  Nota-se, então, que as GRUs referentes às solicitações 91/2016 e 199/2016 

foram pagas em valores subestimados. 

  Além das SVs que foram citadas na Nota de Auditoria nº 02/2016, foram 

analisadas as SVs selecionadas na amostra constante do tópico V, tabelas 2 a 5, do presente 
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relatório. Com isso, foram identificadas mais 2 (duas) SVs com ausência do desconto do 

auxílio-alimentação: SV 78/2016 e SV 1862/2016. 

  Portanto, como houve equívoco no cálculo de 2 (duas) SVs citadas na Nota de 

Auditoria nº 02/2016, e ainda foram encontradas mais 2 (duas) SVs sem o desconto do auxílio-

alimentação (SV 78/2016 e SV 1862/2016), a presente recomendação encontra-se pendente de 

execução, ressaltando-se a necessidade da regularização das 4 (quatro) SVs que ainda estão 

incorretas. 

 

  Recomendação 2.2: Recomenda-se à Secretaria de Administração que apure os 

valores pagos indevidamente e, consequentemente, promova a restituição dos valores aos 

cofres públicos. 

  Análise: 

  A presente recomendação abordou a questão das solicitações de viagens que 

apresentavam, em seu cálculo, valores desatualizados do auxílio-alimentação. 

  Das 19 (dezenove) SVs elencadas na Nota de Auditoria nº 02/2016, 14 (quatorze) 

encontram-se em fase de regularização, por meio do processo nº 174/2017-17. Do restante, 4 

(quatro) foram levantadas pela UDPP, porém referem-se a integrantes do MPU14 (SVs 200/2016, 

269/2016, 415/2016 e 969/2016) e 1 (uma), apesar de ter sido citada no trabalho anterior de 

auditoria, não foi abordada no processo citado acima (SV 239/2016). 

  Além das SVs que já tinham sido citadas anteriormente, foi realizada uma nova 

verificação com a amostra citada no tópico V, tabelas 2 a 5, do presente Relatório de Auditoria. 

  Da nova amostra selecionada, 32 (trinta e duas) SVs encontram-se com o valor 

do auxílio-alimentação desatualizado. Desse total, 21 (vinte e uma) estão em fase de 

regularização, por meio do processo nº 174/2017-17, 5 (cinco) foram levantadas pela UDPP, 

porém referem-se a integrantes do MPU15 e apenas 6 (seis) não foram levantadas pela UDPP 

(SV 2039/2015, SV 928/2016, SV 1095/2016, SV 1265/2016, SV 1473/2016 e SV 1568/2016). 

  Existem, portanto, 7 (sete) SVs que ainda não foram identificadas pela UDPP, 

  
14De acordo com o Memorando nº 19/2016/ASJUR e Despacho da Auditoria Interna à fl. 10 do processo nº 

174/2017-17, os valores dos servidores e membros do MPU somente deverão ser cobrados após o pagamento 

dos valores retroativos referentes ao período de março a julho/2016. 
15Idem 
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são elas: SV 239/2016 (objeto da presente recomendação – Nota de Auditoria nº 02/2016), SV 

2039/2015, SV 928/2016, SV 1095/2016, SV 1265/2016, SV 1473/2016 e SV 1568/2016. 

  Dessa forma, como o a regularização das SVs levantadas pela UDPP ainda não 

está finalizada, e em virtude da Auditoria Interna ter encontrado SVs que não foram objeto do 

levantamento realizado pela UDPP, a presente recomendação encontra-se pendente de 

execução, ressaltando-se a necessidade de regularização das SVs citadas acima. 

  Recomendação 2.3: Recomenda-se à Secretaria de Administração que 

providencie a emissão de GRU com o objetivo de obter o ressarcimento dos valores pagos a 

maior nas SVs citadas, e apure se existem outras em igual situação. 

  Análise: 

  A fim de subsidiar a análise desta recomendação, foi gerada uma amostra de SVs 

criadas no período de 01/02/2016 a 15/03/2016, conforme segue: 

 

Tabela 22: Amostra IAT 

Amostra IAT 

101/2016 102/2016 105/2016 106/2016 107/2016 171/2016 184/2016 193/2016 194/2016 

195/2016 93/2016 211/2016 108/2016 109/2016 136/2016 150/2016 148/2016 149/2016 

157/2016 133/2016 134/2016 163/2016 219/2016 221/2016 242/2016 223/2016 217/2016 

81/2016 92/2016 94/2016 TOTAL 30 SVs 

Fonte: SGV; Amostra AUDIN 

  Nota-se, que as 3 (três) SVs cuja regularização foi recomendada na Nota de 

Auditoria n° 02/2016 (163/2016, 171/2016 e 223/2016) constam da amostra apresentada. 

  Para dar cumprimento à recomendação expedida, a UDPP autuou o processo n° 

1521/2016-30 de modo a verificar todas as SVs que se encontravam na mesma situação de valor 

equivocado de indenização adicional por trecho. 

  No processo 1521/2016-30, a UDPP identificou mais 50 (cinquenta) SVs na 

mesma situação, totalizando 53 (cinquenta e três) SV a serem regularizadas, conforme relatório 

de folhas n° 8 e 9. 

  Após a checagem no SISGRU, verifica-se que encontram-se pendentes de 

pagamento as seguintes GRUs relativas às SVs constantes do processo 1521/2016-30: 
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Tabela 23: Pagamentos pendentes 

 SV VALOR (R$)  

 2039/2015 42,00  

 24/2016 42,00  

 33/2016 84,00  

 163/2016 84,00  

 171/2016 42,00  

 TOTAL 294,00  

Fonte: Processo 1521/2016-30; SISGRU 

  Por outro lado, ao analisar a amostra citada, constata-se que a SV 221/2016 

também encontra-se com valor equivocado de indenização adicional por trecho, porém não 

entrou no escopo do processo 1521/2016, devendo, portanto, ser regularizada. 

  Logo, uma vez que existem 5 (cinco) SVs no processo 1521/2016 cujas GRUs 

ainda não foram quitadas, e que a SV 221/2016 deve ser regularizada, considera-se a 

recomendação 2.3 da Nota de Auditoria n° 02/2016 pendente de execução. 

  Cumpre destacar, ainda, que os propostos devem ser enquadrados no inciso III 

do art. 7° da Portaria CNMP-PRESI n° 36/2014, exposto a seguir: 

Art. 7º A concessão de diárias pressupõe, obrigatoriamente, o preenchimento dos 

seguintes requisitos: 

[...] 

III – ausência de pendências em relação a viagem anterior, sobretudo relacionadas à 

não comprovação do deslocamento e da atividade desempenhada e à não restituição 

de valores percebidos indevidamente. (grifo nosso) 

 

  Recomendação 2.4: Recomenda-se à Secretaria de Administração que 

regularize a situação da SV 12/2016 para se adequar à NT n° 37/2016/AUDIN/CNMP e de 

outras que porventura se encontrem em situação similar. 

  Análise: 

  Após a emissão da recomendação, a UDPP autuou o processo administrativo n° 

1826/2016-41. Por meio deste processo, foi verificado se existiam outras SVs em situação 

similar a encontrada na SV 12/2016, sendo identificadas as SVs 2032/2015 e 2035/2015, 

conforme consta no Memorando n° 38/2016/UDPP/SA, de folha n° 17 do citado processo. 

  Desta forma, as SVs 2032/2015 e 2035/2015 foram regularizadas em 16/12/2016 
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por meio da 2016OB801141 da UG 590003, presente à folha n° 23 do processo 1826/2016-41. 

  Quanto à regularização da SV 12/2016, esta ocorreu no âmbito do processo n°  

1388/2016-11, por meio da 2016OB800868, de 27/09/2016, da UG 590003. 

  Nesse sentido, considera-se a recomendação 2.4 da Nota de Auditoria n° 

02/2016 acatada. 
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VII – CONCLUSÃO 

 

 

Nestes termos, encaminha-se à Presidência para ciência, à Secretaria-Geral para 

ciência e adoção de providências quanto às recomendações 3.4 e 3.7c, e à Secretaria de 

Administração para ciência e adoção de providências. 

Brasília-DF, 23 de março de 2017. 

 

 

 

GUILHERME PINHEIRO GUEDES MATEUS WILLIG ARAUJO 

Técnico Administrativo Analista de Controle Interno 

 

 

 

  À consideração do Auditor-Chefe. 

 

 

 

THALES CORREIA DE ARAUJO MACIEL RENATA ALENCAR CAMPOLINA BERNAT 

Analista de Controle Interno Coordenadora de Auditoria 

 

 

 

  De acordo, encaminhe-se na forma proposta. 

 

 

 
ANTONIO GOMES FERREIRA 

Auditor-Chefe 
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ANEXO I – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2017 
 

 

Quadro Consolidado das Recomendações da Auditoria Interna 

 

Item Recomendação Unidade 

3.1 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que adote providências no 

sentido de obter a restituição do valor pago a maior na SV 619/2016, 

relativamente à quantidade de diárias concedidas. 

SA 

3.2a 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que adote providências no 

sentido de regularizar a situação das SVs 1821/2016, 1867/2016, 1923/2016 

e, ainda, realize um levantamento de forma a identificar se em outras SVs o 

valor da diária utilizada no cálculo encontra-se incorreto. 

SA 

3.2b 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que regularize as SVs 

1828/2016, 1863/2016 e 1866/2016, não só no que diz respeito ao valor da 

diária, como também em relação ao valor do auxílio-alimentação 

considerado e seu respectivo desconto. 

SA 

3.3 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que regularize a situação da 

SV 1392/2016 e da SV 1730/2016, no que diz respeito ao cálculo realizado 

e ao valor do auxílio-alimentação considerado, adotando, de agora em 

diante, a forma de cálculo demonstrada neste item. 

SA 

3.4 

Recomenda-se à Secretaria-Geral, em cumprimento ao art. 31 da Portaria 

CNMP-PRESI nº 36/2014, que estabeleça formalmente critérios para 

definição dos valores de diárias devidos a autoridades de outros poderes da 

Administração Pública. 

SG 

3.5 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que adote providências no 

sentido de regularizar a SV 1490/2016, no que diz respeito à ausência de 

pagamento referente à Indenização Adicional por Trecho. 

SA 

3.6 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que adote providências no 

sentido de realizar o pagamento do valor descontado equivocadamente do 

proposto na SV Complementar 1150/2016, no que diz respeito ao desconto 

indevido de auxílio-alimentação. 

SA 

3.7a 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que elabore rotinas de 

conferência do limite mensal de concessão de diárias de modo a evitar o 

descumprimento dos art. 12 a art. 15 da Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014. 

SA 

3.7b 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que promova o ressarcimento 

de 1 (uma) diária, constante da SV 217/2016, paga além do limite 

estabelecido na Portaria CNMP-PRESI n° 36/2014. 

SA 

3.7c 

Recomenda-se à Secretaria-Geral que se posicione formalmente acerca da 

possibilidade de membros auxiliares atuarem como membros colaboradores 

no CNMP, abordando, em caso positivo, como se dará a contabilização dos 

limites de diárias nessas situações, visto que, para cada caso, há um limite 

de diárias previsto na Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014 (art. 13 e art. 15). 

SG 
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4.1a 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que adote providências no 

sentido de regularizar a situação das SVs 745/2016, 747/2016, 753/2016, 

754/2016, 1516/2016, 1451/2016 e 1075/2016, obtendo o ressarcimento dos 

valores pagos indevidamente, devido a equívocos na diária do retorno e na 

taxa de câmbio utilizada. 

SA 

4.1b 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que, na concessão de diárias 

internacionais, conceda apenas metade do valor da diária na data do retorno, 

como prevê a Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014. 

SA 

4.1c 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que estabeleça fluxo 

administrativo para pagamento de diárias internacionais e o submeta à 

apreciação da Secretaria-Geral, de modo a compatibilizá-lo ao previsto no 

art. 10, § 4° da Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014 ou de modo a alterar o 

dispositivo em questão. 

SA 

5.1 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que promova ações para 

orientação dos usuários do SGV quanto ao correto preenchimento (com 

informações detalhadas) das SVs que se iniciam às sextas-feiras ou incluem 

sábados, domingos e feriados. 

SA 

6.1 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que, com base em estudos 

técnicos, proponha à Secretaria-Geral critérios para verificação da menor 

tarifa disponível, no intuito de viabilizar o cumprimento do que prescreve o 

art. 21, § 5° da Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014. 

SA 

6.2 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que providencie a emissão de 

GRU com o objetivo de obter o ressarcimento dos custos de remarcação de 

bilhetes da SV 1481/2016. 

SA 

7.1 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que estabeleça rotina de 

conferência de cálculos de modo a reduzir o risco de realização de 

pagamentos com valor incorreto. 

SA 

7.2 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que estabeleça rotina de 

controle dos propostos com pendências de restituição de valores percebidos 

indevidamente, enquadrando-os no inciso III do art. 7° da Portaria CNMP-

PRESI n° 36/2014. 

SA 

7.3a 

Recomenda-se à Secretaria de Administração, por meio do fiscal de 

contrato, que determine à empresa de prestação de serviços de passagens 

aéreas que faça constar a base tarifária nos bilhetes adquiridos, de modo a 

viabilizar a conferência dos valores reembolsados em casos de 

cancelamentos de bilhetes. 

SA 

7.3b 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que estabeleça rotina de 

conferência dos valores devolvidos ao CNMP após solicitação de reembolso 

de passagens aéreas canceladas. 

SA 

7.4 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que proponha à Secretaria-

Geral fluxo de cancelamento de bilhetes de passagens aéreas, de modo que 

ocorra a manifestação da autoridade competente acerca do disposto no art. 

21, § 9°, da Portaria CNMP-PRESI n° 36/2014. 

SA 

7.5 Recomenda-se à Secretaria de Administração que gere nova GRU e obtenha SA 
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o ressarcimento da diária paga na SV 1754/2016. 
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ANEXO II – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2017 
 

 

Quadro Consolidado do Acompanhamento das Recomendações do                          

Relatório de Auditoria nº 01/2012 

 

Item Unidade Recomendação Status 

1.1 SA --- Acatada 

1.2 SA --- Baixada 

2.4 SA 

Exercer efetivamente o controle de devolução de cartões de 

embarque ou entrega da declaração constante no Anexo V 

da Portaria, e não emitir novas passagens nem conceder 

diárias ou reembolsos a quem não cumprir os requisitos 

determinados pelo normativo. 

Não Acatada 

 

 

Quadro Consolidado do Acompanhamento das Recomendações do                               

Nota de Auditoria nº 02/2016 

 

Item Unidade Recomendação Status 

2.1 SA 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que 

regularize a situação das SVs elencadas, diante da não 

realização do desconto do auxílio-alimentação, de modo a 

obter o ressarcimento de valores pagos a maior. 

Pendente de 

Execução 

2.2 SA 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que apure os 

valores pagos indevidamente e, consequentemente, 

promova a restituição dos valores aos cofres públicos. 

Pendente de 

Execução 

2.3 SA 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que 

providencie a emissão de GRU com o objetivo de obter o 

ressarcimento dos valores pagos a maior nas SVs citadas, 

e apure se existem outras em igual situação. 

Pendente de 

Execução 

2.4 SA --- Acatada 

 


