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RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 01/2021  

 

AÇÃO DE AUDITORIA: DIÁRIAS E PASSAGENS 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

A presente auditoria examinou a legalidade da concessão e do pagamento de 

diárias e passagens no CNMP, no que tange à aderência aos normativos e aos controles internos 

da unidade responsável pelo seu gerenciamento, abrangendo os anos de 2017 a 2020.  

O tema foi selecionado para composição do PAINT por meio da metodologia 

Índice de Significância do Objeto – ISO, na qual o objeto alcançou 2° lugar, de acordo com a 

percepção dos atores envolvidos na escolha dos temas de auditoria para 2020. 

Em razão da relevância orçamentária, a concessão de diárias e passagens no 

CNMP foi objeto de auditorias desde 2012 até 2017. A partir de então houve um período sem 

novas auditorias para que as recomendações anteriores pudessem ser implementadas, bem 

como um novo sistema de gerenciamento de diárias e passagens.  

A execução dessa despesa movimenta anualmente elevada quantia de recursos, 

em torno de 8% da despesa paga pelo CNMP nos anos avaliados. 

Destaca-se que, para o ano de 2020, a análise restringiu-se aos dados disponíveis 

no Sistema de Gestão de Viagens (SGV), até o mês de outubro, de modo que as concessões e 

pagamento de diárias e passagens ocorridos no sistema SCDP serão objeto de nova ação de 

auditoria em momento oportuno.    

Nesse contexto, observou-se que há falhas decorrentes da utilização de cálculos 

manuais e inserção de informações diretamente no SGV. Ademais, verificou-se a necessidade 

de regulamentação quanto à suspensão do pagamento de diárias aos finais de semana quando 

o proposto não está a serviço para garantir a segurança jurídica e evitar tratamentos diferentes 

para a mesma situação. 

É preciso, ainda, primar pela disponibilização das informações de forma clara e 

precisa, pois o princípio da transparência na administração pública deve ser entendido como a 

disponibilização das informações de forma global e acessível ao público em geral. 

No entanto, apesar das inconformidades detectadas no processo de concessão 

de diárias e passagens, as distorções não atingem um montante elevado. Ainda assim há que se 

atentar para a necessidade de fortalecimento dos controles da unidade, a fim de que as falhas 

sejam minimizadas e a concessão de diárias e passagens possa ocorrer da maneira mais regular 

e transparente possível.  



  
 

Relatório de Auditoria nº 01/2021 

 

Após o encaminhamento da Matriz de Achados ao gestor, foi publicada a 

Portaria CNMP-PRESI nº 249, de 30 de dezembro de 2020, que trata do tema desta auditoria 

e novamente instituiu a utilização do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, 

estabelecendo algumas mudanças para a solicitação de diárias e passagens, em especial, para 

adequação ao novo sistema de gerenciamento de viagens. Dessa forma, a avaliação final da 

AUDIN considerou as modificações no sentido de emitir recomendações coerentes com o 

normativo atualmente vigente.  

 

 

Brasília, 12 de fevereiro de 2021. 
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I – APRESENTAÇÃO 

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

2020, apresenta-se o Relatório de Auditoria sobre Diárias e Passagens. Este trabalho contém o 

resultado das análises realizadas acerca da conformidade do processo de solicitação, concessão 

e pagamento de diárias e passagens no CNMP, englobando a aderência à legislação, o cálculo 

dos valores pagos e o controle dos limites de diárias, comprovação de viagens e eventuais 

reembolsos. 

Esta ação de auditoria contemplou o controle a posteriori, incluindo fatos e 

informações dos anos de 2017 a 2020, até o mês de outubro. 

O trabalho foi realizado no período de 19/10/2020 a 09/02/2021, sendo 

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

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

se prolongou mais do que o planejado pois, além do período de recesso do final do ano, a 

unidade auditada precisou de um prazo maior para analisar e responder a Matriz de Achados. 

A dilação de prazo foi concedida considerando que um dos servidores da unidade também 

estava envolvido na comissão de inventário anual do CNMP. 

Em 17/12/2020, foi enviada pelo sistema SEI a Matriz de Achados de cada 

unidade (Secretaria de Administração e Secretaria-Geral), com o objetivo de colher as 

manifestações dos gestores, bem como identificar as possíveis causas dos achados.   

Após a manifestação dos gestores, foi realizada nova análise acerca dos achados 

para determinar quais seriam objeto de recomendação de auditoria e quais o gestor já havia 

tomado a devida ciência ou sanado as inconformidades.  

Em 15/03/2021 foi realizada a reunião de encerramento com a unidade 

envolvida, com o objetivo de possibilitar a última manifestação do gestor acerca dos achados 

de auditoria. 

 

II – ESCOPO DO TRABALHO  

 Formalização das Solicitações de Viagens realizadas no período entre 

2017 e 2020 no Sistema de Gestão de Viagens (SGV) incluindo a 

conferência do prazo de antecedência, autorizações, justificativas; 

 Análise dos cálculos referentes às diárias observando-se a quantidade de 

diárias solicitadas, o valor utilizado para o cálculo e os descontos 

referentes ao auxílio-alimentação; 
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 Observância dos limites mensais para concessão de diárias; 

 Conferência dos valores pagos a título de diárias internacionais, 

inclusive taxa de conversão utilizada; 

 Emissão de bilhetes de passagens aéreas com conferência dos horários 

dos voos, pesquisa de preços, tarifas utilizadas; 

 Verificação da existência de comprovação da viagem atual e pendências 

em viagens anteriores;  

 Processos SEI referentes ao reembolso de diárias e passagens. 

 

 III – METODOLOGIA  

Procedimentos de auditoria adotados: análise documental, recálculo, aplicação 

de checklists, entre outros.  

 

IV – BASE NORMATIVA  

 Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014 – Regulamenta a concessão e o 

pagamento de diárias e passagens no âmbito do CNMP, vigente de 26 de 

fevereiro de 2014 a 10 de julho de 2020;  

 Portaria CNMP-PRESI n° 110/ 2020 – Regulamenta a concessão e o 

pagamento de diárias e passagens no âmbito do CNMP, vigente de 10 de 

julho a 3 de agosto de 2020;  

 Portaria CNMP-PRESI nº 131/2020 - Revoga a Portaria CNMP-PRESI 

nº 110, de 10 de julho de 2020. 

 Portaria CNMP-PRESI nº 249/2020 – Regulamenta a concessão e o 

pagamento de diárias e passagens no âmbito do CNMP, vigente a partir 

de 30 de dezembro de 2020;  
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V – RESULTADO DAS ANÁLISES 

1. Introdução 

Durante o planejamento dos trabalhos, foram elaboradas 4 (quatro) Questões de 

Auditoria (QA) sobre a concessão e os controles de diárias e passagens no CNMP. Cada QA 

possui itens que foram verificados e testados pela equipe de auditoria. As QA elaboradas foram:  

QA 01 – A concessão de diárias ocorre de forma regular?  

QA 02 – O requerimento de viagem é elaborado de maneira adequada?  

QA 03 – A concessão de passagens ocorre de forma regular?  

QA 04 – Os controles internos da CGDPP referentes a pagamentos e devoluções 

são eficazes?   

Os achados foram encaminhados por meio da Matriz de Achados – SA (SAUDI 

56) e Matriz de Achados – SG (SAUDI 55), ocasião em que os gestores tiveram a oportunidade 

de se manifestar.  

Tais informações constam dos documentos SEI 0439642 e 0439618, 

respectivamente.   Não constam do presente relatório os achados que foram sanados pelo gestor 

no decorrer da auditoria. Para os demais, seguem as análises.  

 

2. Amostragem 

Inicialmente, destaca-se que, para definição do universo de auditoria, as 

informações utilizadas foram extraídas apenas do Sistema de Gestão de Viagens (SGV). 

Durante o escopo de tempo deste trabalho existiu um período de utilização do Sistema de 

Concessão de Diárias e Passagens (SCDP), instituído pela Portaria CNMP-PRESI nº 110/2020 

e posteriormente revogada pela Portaria CNMP-PRESI nº 131/2020.  

Assim, devido ao curto intervalo de utilização, à expectativa de que o SCDP 

voltasse a ser utilizado sob novas normas e ao fato de que as informações obtidas por meio do 

BI – Diárias e Passagens não contemplam o SCDP, de modo que não há relatórios gerenciais 

disponíveis, as informações desse sistema não foram objeto de qualquer exame de auditoria.  

Com a revogação da Portaria CNMP-PRESI nº 110/2020, retornou-se à 

utilização do Sistema SGV, de modo que os exames realizados nesta auditoria para o ano de 

2020 incluem janeiro, fevereiro, agosto, setembro e outubro, momento em que se iniciou o 

planejamento deste trabalho. 

Portanto, foi auditada a concessão de diárias e passagens relativas ao período de 

2017 a 2020, excluindo o período de utilização do SCDP, que será oportunamente objeto de 

nova ação de auditoria.   
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Feito esse esclarecimento, para a definição do Universo de Auditoria foram 

extraídas do BI – Diárias e Passagens todas as Solicitações de Viagens (SVs) relativas ao 

período de 2017 a 2020: um total de 4.887 (quatro mil, oitocentas e oitenta e sete) SVs.  

Posteriormente, foram selecionadas apenas as SVs dos 233 (duzentos e trinta e 

três) usuários atualmente ativos no Conselho, conforme relação extraída do Portal da 

Transparência do CNMP, o que resultou no total de 2.106 (duas mil, cento e seis) SVs. Após 

análises da AUDIN, os usuários foram classificados em três categorias: Conselheiro, 

Membro/Colaborador e Servidor.  

Com base nas SVs de usuários ativos, foram realizados dois tipos de amostra: 

por materialidade e aleatória. A amostra por materialidade considerou um percentual de 5% do 

número de SVs por categoria e por ano, sendo selecionadas aquelas com maior valor 

orçamentário. A título de exemplo, em 2017, existiram 49 (quarenta e nove) SVs de 

Conselheiros. Sobre esse total, aplicou-se o percentual de 5%, o que resultou na seleção das 3 

(três) SVs com maior valor orçamentário. O mesmo procedimento foi aplicado nos demais anos 

e para todas as categorias.  

Desse modo, a amostra da materialidade contemplou, considerando os 

arredondamentos sempre para mais, 111 (cento e onze) SVs relativas aos 4 (quatro) anos sob 

análise, sendo 25 (vinte e cinco) de Conselheiros, 67 (sessenta e sete) de 

Membros/Colaboradores e 19 (dezenove) de Servidores.  

Já a amostra aleatória considerou o percentual de 5% dos usuários ativos, por 

categoria e por ano. Assim, primeiro, foram escolhidos, em cada ano e categoria, nomes de 

usuários aleatórios que teriam uma SV analisada. Decidido o nome, foi, também 

aleatoriamente, escolhido o número da respectiva SV. Exemplificando: em 2018, 84 (oitenta e 

quatro) Membros/Colaboradores tiveram, pelo menos, 1 (uma) SV.  

Aplicando-se o percentual de 5%, foram selecionados, aleatoriamente, 4 

(quatro) nomes de usuários com uma respectiva SV. O procedimento também foi aplicado em 

todos os anos e categorias. Ao final, foram selecionadas 27 (vinte e sete) SVs e contemplados 

25 (vinte e cinco) diferentes usuários.  

Por fim, com os dois tipos de amostras, chegou-se a um total de 138 (cento e 

trinta e oito) SVs, de um universo de 2.106 (duas mil, cento e seis), conforme Tabela 1, o que 

corresponde a um percentual de 6,55% de SVs.  
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Tabela 1: Número total de SVs analisadas por categoria de usuários. 

 Conselheiros Membros/Colaboradores Servidores Sub-total Total 
Materialidade 25 67 19 111 SVs 138 

SVs Aleatória 4 13 10 27 SVs 

Fonte: AUDIN 

 

Já em relação ao total de usuários diferentes contemplados, foram 80 (oitenta), 

sendo 8 (oito) Conselheiros, 46 (quarenta e seis) Membros/Colaboradores e 28 (vinte e oito) 

Servidores, de um universo de 233 (duzentos e trinta e três) usuários ativos, o que corresponde 

a 34,33% dos usuários ativos.  

As SVs selecionadas estão representadas na Tabela 2. Em azul, a amostra por 

materialidade e em laranja, a amostra aleatória. 

 
Tabela 2: Amostra das Solicitações de Viagens selecionadas para a Auditoria de Diárias e Passagens. 

 

Fonte: AUDIN 

 

Sob o ponto de vista da materialidade, entre os anos de 2017 e 2020 (até 

outubro), o CNMP despendeu um valor de R$ 14.823.211,401 (quatorze milhões, oitocentos e 

vinte e três mil, duzentos e onze reais e quarenta centavos) apenas com o pagamento de diárias.  

Se considerarmos somente as 2.106 (duas mil, cento e seis) SVs de usuários 

ativos utilizadas como ponto de partida para seleção da amostra, os valores orçamentários 

 
1 Dados extraídos do BI – Diárias e Passagens, período 2017 a outubro de 2020. 
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gastos com diárias foram de R$ 6.290.888,77 (seis milhões, duzentos e noventa mil, oitocentos 

e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos).  

Nesse contexto, a junção dos dois tipos de amostras de SVs (materialidade e 

aleatória) contemplou um valor de R$ 817.769,10 (oitocentos e dezessete mil, setecentos e 

sessenta e nove reais e dez centavos) de gastos com diárias, o que corresponde a 5,51% do total 

gasto entre 2017 e 2020 (até o mês de outubro). E, considerando apenas os gastos com os 

usuários atualmente ativos, o percentual das amostras correspondeu a 12,99% do valor 

despendido com diárias.  

Os valores gastos ao longo dos anos comparados aos valores das amostras estão 

representados nas Tabelas 3 e 4: 

 
Tabela 3: Relação entre o valor total despendido por ano com diárias e os valores das amostras 

Ano Valores despendidos Valores das amostras 
% das amostras sobre os 

gastos 
2020* R$ 1.942.545,79 R$ 120.354,30 6,19% 

2019 R$ 4.536.952,05 R$ 292.541,35 6,44% 

2018 R$ 4.354.961,37 R$ 263.623,93 6,05% 

2017 R$ 3.988.752,19 R$ 141.258,52 3,54% 

*Até outubro                                            Fonte: BI – Dados sistema SGV 
 

Tabela 4: Relação entre o valor despendido com os usuários atualmente ativos e os valores das amostras 

Ano Valores despendidos Valores das amostras 
% das amostras sobre os 

gastos 
2020* R$ 827.536,32 R$ 120.354,30 14,54% 

2019 R$ 2.439.896,41 R$ 292.541,35 11,98% 

2018 R$ 1.886.307,02 R$ 263.623,93 13,97% 

2017 R$ 1.137.149,02 R$ 141.258,52 12,42% 

*Até outubro                                             Fonte: BI – Dados sistema SGV 
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3. Questão de Auditoria 1 - Concessão de diárias 

A QA1 pretendeu analisar a adequação das diárias concedidas com o disposto 

na Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014 nos seguintes aspectos:  

 Conformidade do cálculo das diárias; 

 Regularidade dos descontos do auxílio-alimentação;  

 Regularidade da concessão da indenização adicional por trecho;  

 Conferência dos cálculos dos valores pagos nas Solicitações de Viagem; 

 Verificação da observância ao limite no valor da diária de servidor;  

 Vinculação da concessão de diárias à regularidade da viagem anterior; 

 Comprovação das viagens; 

 Obediência ao limite mensal de diárias; e 

 Regularidade na concessão de diárias internacionais. 

 

3.1 Constatação: Divergências entre a quantidade de diárias e o período solicitado. 

Análise: A concessão de diárias e passagens movimenta anualmente elevada 

quantidade de recursos do CNMP, conforme observa-se nas Tabelas 5 e 6: 

 

Tabela 5: Gastos com Diárias e Passagens por ano 

ANO DIÁRIAS PASSAGENS TOTAL 

2017 R$ 3.988.752,19 R$ 2.057.995,17 R$ 6.046.747,36 

2018 R$ 4.354.961,37 R$ 2.537.616,51 R$ 6.892.577,88 

2019 R$ 4.536.952,05 R$ 2.701.743,07 R$ 7.238.695,12 

2020 R$ 1.942.545,79 R$ 971.607,10 R$ 2.908.035,91* 

Fonte: BI – Dados sistema SGV 

Tabela 6: Gastos com Diárias e Passagens por ano 

ANO TOTAL 
VARIAÇÃO PERCENTUAL 

ANO A ANO 
PERCENTUAL DO 

ORÇAMENTO DO CNMP 

2017 R$ 6.046.747,36 --- 8% 

2018 R$ 6.892.577,88 13,99% 8,8% 

2019 R$ 7.238.695,12 5,02% 8,1% 

2020 R$ 2.908.035,91* - 59,83%                   3,23% 

Fonte: BI – Dados sistema SGV e Balanço Orçamentário no Portal da Transparência do CNMP 

 

* O sistema SCDP indica um valor de R$ 6.116,98 referente a restituições. Esse valor foi deduzido do valor total 

de 2020 
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Os dados da Tabela 5 referem-se aos gastos efetuados com diárias e passagens 

entre os anos de 2017 e 2020, extraídos do Sistema de Gestão de Viagens – SGV, por meio do 

respectivo BI. Para o ano de 2020, compilamos os valores encontrados no BI com o valor obtido 

no SCDP para o exercício de 2020, acessado na aba Relatórios > Despesa > Natureza de 

Despesa > Todas. 

A queda observada em 2020 se deveu à pandemia causada pela Covid-19. Nesse 

contexto, foram estabelecidos o trabalho remoto e a proibição de realizar eventos nas 

dependências do CNMP, bem como de designar servidor ou membro para participar de eventos 

em que houvesse aglomeração de pessoas, conforme regulamentação dada pela Portaria 

CNMP-PRESI nº 44/2020. Além disso, as Sessões Plenárias passaram a ser realizadas por 

Videoconferência. 

Ressalta-se que ao longo dos trabalhos desta auditoria algumas dificuldades 

foram encontradas para recalcular os valores devidos em diversas Solicitações de Viagem, em 

razão da dispersão das informações que ora se encontravam no SEI, ora em abas diferentes do 

SGV, como “cálculo”, “aprovações” ou no campo “justificativas”. Ademais alguns valores 

foram inseridos manualmente no Sistema SGV sem ser possível identificar a maneira como o 

cálculo foi realizado, conforme exemplo demonstrado na imagem abaixo: 

 

Nesse contexto, o art. 9º, incisos I e II da Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014 

dispõe que o valor da diária será calculado por dia de afastamento, considerado o período 

compreendido entre a data da partida e a do retorno e corresponderá à metade da diária na data 

do retorno. O mesmo conteúdo está disposto no art. 17, incisos I e II da Portaria CNMP-PRESI 

nº 249/2020. 

Conforme conferências da equipe de auditoria, foram detectadas algumas 

divergências entre a quantidade de diárias devidas em razão do período de afastamento 

informado e a quantidade de diárias efetivamente pagas. Por meio da matriz de achados, a 

unidade tomou ciência dos casos e se manifestou por meio do Despacho CGDPP 0452214. 

Na tabela 7, há um resumo da situação: 

 

 

 

 



  
 

Relatório de Auditoria nº 01/2021 

 

Tabela 7: Divergências entre diárias devidas e pagas 

SV 
Quantidade de 
diárias pagas 

Quantidade de 
diárias devidas 

Diferença no total 
das diárias (R$) 

1527/17 
Não foi possível 

identificar 
5 R$ 18,00 

195/18 9 10 R$ 1.056,10 

1030/18 
Não foi possível 

identificar 
9 R$ 50,14 

2023/18 4,5 5 R$ 493,21 
Fonte: Sistema SGV e Cálculos AUDIN 

 

A SV 1527/2017 apresentou uma diferença, a pagar, de R$ 18,00 (dezoito reais) 

e a SV 1030/2018 também apresentou diferença, a pagar, de R$ 50,14 (cinquenta reais e catorze 

centavos). De acordo com a manifestação do gestor encaminhada na Matriz de Achados, os 

equívocos decorrem de cálculos manuais e inserção da informação no SGV, em vez de se 

utilizar o cálculo automático do sistema. 

Quanto à SV 195/2018, segundo o entendimento adotado pelo CNMP, quando 

há solicitação de períodos que incluem final de semana (considerando o não retorno à origem), 

mas o proposto não estará a serviço nesse período, concede-se meia diária antes do final de 

semana, pois seria o dia do retorno.  

Contudo, esse entendimento não está balizado nas normas que disciplinam a 

concessão de diárias e passagens no CNMP, como se verifica no art. 17 da Portaria CNMP-

PRESI nº 249/2020, atualmente vigente:  

Art. 17. O valor da diária será calculado por dia de afastamento e será destinado ao 
custeio das despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana do proposto, 
observados os seguintes critérios: 
I - será considerado o período compreendido entre a data da partida e a de retorno; 
II - corresponderá à metade do valor da diária nas seguintes situações: 
a) quando não houver pernoite fora do local de origem; 
b) na data de retorno; 
c) nos casos de fornecimento de alimentação, transporte urbano ou hospedagem. 

 

De acordo com a norma, não há previsão para a suspensão do pagamento das 

diárias durante o fim de semana e o pagamento de meia diária só ocorre nos casos de não haver 

pernoite, na data do retorno e na hipótese de fornecimento de alimentação, transporte urbano 

ou hospedagem. Observa-se que o CNMP vem pagando meia diária em situações diferentes 

dessas elencadas. Ressalta-se que havia previsão semelhante no art. 9º da Portaria CNMP-

PRESI nº 36/2014.  

Destaca-se, todavia, que durante a auditoria foram verificadas SVs em que 

ocorreu o pagamento da diária cheia antes do fim de semana (na mesma condição da SV 

195/2018).  
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Não obstante, os cálculos apresentados pela CGDPP para a SV 195/2018 

consideram o dia 11/04 como o último dia da SV. No entanto, a SV complementar criada no 

dia 15/03/2018 demonstra que houve solicitação de alteração do voo para o dia 12/04, conforme 

SEI 0068333 (Processo 19.00.2018.0002423/2018-74), o que indica que deveria haver uma 

diária a mais, totalizando as 10 diárias apontadas pela AUDIN. Desse modo, o valor pago na 

SV 195/2018 foi de R$ 9.340,46 e o total devido é de R$ 10.396,56, restando uma diferença a 

pagar de R$ 1.056,10.  

Quanto à SV 2023/2018, constatou-se que não houve o pagamento da meia 

diária no dia 13/12 (data do retorno). Considerando as exceções apresentadas pela CGDPP, 

devem ser pagas 5 diárias (3,5 diárias referentes ao período de 10 a 13/12/2018 + 1,5 para o 

período de 18 a 19/12/2018) com 6 dias de desconto de auxílio-alimentação, totalizando o valor 

de R$ 5.257,60. Como o valor pago na SV foi de R$ 4.764,39, há uma diferença a pagar de 

493,21. 

Entende-se que a regulamentação da situação de final de semana sem o 

pagamento de diárias garante a segurança jurídica e evita tratamentos diferentes para a mesma 

situação. 

Quanto à duração da SV 195/2018, a ponto de abranger um período de férias do 

proposto, a unidade se manifestou da seguinte forma: “Quanto ao período de férias, houve 

sugestão à época que as SVs fossem solicitadas com período mais curto, no entanto, trata-se de 

discricionariedade do Gabinete”.  

Tal fato prejudica a clareza, a transparência e o controle da concessão de diárias. 

As atividades de controle sobre a concessão de diárias e passagens são atribuições da CGDPP 

e a melhor forma de exercê-las deve ser estabelecida pela unidade. A solicitação de viagem 

que impossibilite o entendimento e a transparência dos cálculos realizados não pode estar no 

campo da discricionariedade do solicitante.  

A fim de viabilizar o controle da gestão pública, é primordial a disponibilização 

de informações de forma clara e precisa, pois o princípio da transparência na administração 

pública deve ser entendido como a disponibilização das informações de forma global, 

acessíveis ao público em geral, e não só daquelas que se deseja apresentar.2 

 
2 BRAGA, Marcus Vinícius. A auditoria governamental como instrumento de promoção da 

transparência. Jornal de Políticas Educacionais, vol. 5, n. 9. Disponível em: 
https://revistas.ufpr.br/jpe/article/view/25176/16823 
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  Desse modo, é importante que a Coordenadoria estabeleça parâmetros para que 

as Propostas de Concessão de Diárias e Passagens (PCDPs) não contenham períodos muito 

extensos, abrangendo diversas viagens, de modo a dificultar os controles da unidade.  

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que adote 

providências no sentido de regularizar a situação das SVs 1527/2017, 195/2018, 1030/2018 e 

2023/2018 e que realize levantamento para identificar outras SVs com o cálculo do número de 

diárias incorreto. 

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que adote 

providências no sentido de determinar os critérios para cálculo da diária às sextas-feiras quando 

o proposto permanece no final de semana sem que esteja a serviço, submetendo à Presidência 

para inclusão no normativo. 

Orientação: Orienta-se à Secretaria de Administração que oriente os 

solicitantes para que as PCDPs não contemplem várias viagens na mesma solicitação ou 

períodos demasiadamente extensos, de modo a garantir transparência e o controle adequado no 

cálculo de diárias a serem concedidas.  

 

3.2 Constatação: Valor incorreto utilizado no cálculo das diárias 

Análise: De acordo com o Anexo I da Portaria nº 36/2014, para o cálculo do 

valor devido das diárias, considera-se o cargo ocupado pelo membro em seu órgão de origem. 

Dessa forma, há um valor previsto para membros que atuam na 1ª instância e outro para 

membros que atuam na 2ª instância. Contudo, verificou-se a utilização de valores equivocados 

no cálculo das diárias. Previsão semelhante está prevista no Anexo I da Portaria CNMP-PRESI 

nº 249/2020. 

Na SV 1579/2017, o cálculo considerou o valor de diária referente a membros 

que atuam na 2ª instância. Contudo, o proposto atua na 1ª instância. 

Já nas SVs 218/2018 e 685/2019, propostos que atuam na 2ª instância tiveram 

suas diárias calculadas com base em valores de membros de 1ª instância.  

Em resposta à Matriz de Achados (Despacho CGDPP 0452214) a unidade 

informou que os erros decorreram de desatualizações nos Sistemas do CNMP em relação ao 

cargo do proposto. Contudo, entende-se que a CGDPP deve conferir a instância de atuação, já 

que cabe à Coordenadoria analisar previamente a solicitação, após aprovação do proponente, 

manifestando concordância ou discordância quanto às informações prestadas em cada 

solicitação de viagem, de modo a evitar pagamentos equivocados.  
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Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que adote 

providências no sentido de regularizar a situação das SVs 1579/2017, 218/2018 e 685/2019  

e que realize levantamento para identificar outras SVs com valores de diárias incorretos. 

 

3.3 Constatação: Utilização de valores desatualizados de auxílio-alimentação. 

Análise: A Portaria CNMP-PRESI nº 34/2016 dispõe, no art. 9º, que o cálculo 

das diárias deve descontar o proporcional de auxílio-alimentação e auxílio-transporte que o 

proposto recebe regularmente. 

§ 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. 
§ 4º Para os fins previstos no § 2º, o pagamento de diárias ficará condicionado à 
comprovação dos valores recebidos mensalmente pelo proposto a título de auxílio-
alimentação ou auxílio-transporte, quando não pertencente ao quadro do CNMP, 
mediante apresentação de documento emitido pelo órgão de origem ou declaração 
firmada e assinada pelo interessado. 
§ 5º Cabe ao proposto manter atualizadas as informações mencionadas no parágrafo 
anterior, informando à UDPP, de imediato, qualquer alteração promovida pelo órgão 
de origem. 

 

Ao longo das análises desta auditoria, a utilização de valores desatualizados de 

auxílio-alimentação ensejou a maior quantidade de divergências entre os cálculos da AUDIN 

e da CGDPP.  

Na prática, observa-se que os propostos não fornecem tais informações e fica a 

cargo da CGDPP a busca dos valores para inserção nos cálculos.  

Cabe destacar que no cálculo do valor total das diárias são descontados os 

valores proporcionais de auxílio-alimentação por dia útil do período. Logo, equívocos nesse 

valor refletem diretamente no valor total pago.  

A Tabela 8 consolida os casos encontrados na amostra: 

 

Tabela 8: Valores de auxílio-alimentação 

SV Valor utilizado Valor atualizado Diferença no total das diárias 

51/17 R$ 710 R$ 884  R$                                        39,55  

817/17 R$ 810 R$ 1.000  R$                                        43,18  

1628/17 R$ 1.447,37 R$ 968 -R$                                        65,37  

761/17 R$ 1.200 R$ 1.400 -R$                                     114,55  

1850/18 R$ 1.000 R$ 1.100  R$                                           4,55  

143/18 R$ 884 R$ 910,08  R$                                      120,55  

195/18 R$ 884 R$ 910,08  R$                                        13,06  

194/18 R$ 884 R$ 910,08  R$                                           5,93  

227/18 R$ 884 R$ 910,08  R$                                           5,93  
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188/18 R$ 884 R$ 900  R$                                           3,64  

230/18 R$ 884 R$ 910,08  R$                                           5,93  

218/18 R$ 884 R$ 910,08  R$                                           5,93  

185/18 R$ 884 R$ 910,08  R$                                           5,93  

1089/18 R$ 864 R$ 910,08  R$                                        10,48  

1706/18 R$ 864 R$ 910,08  R$                                        10,48  

454/18 R$ 939,60 R$ 967,34  R$                                           6,30  

292/18 R$ 939,60 R$ 967,34  R$                                           6,30  

186/18 R$ 939,60 R$ 967,34  R$                                           2,52  

963/19 R$ 1.103,83 R$ 1.135,33  R$                                        46,58  

581/19 R$ 1.103,83 R$ 1.135,33 -R$                                     130,91  

959/19 R$ 1.103,83 R$ 1.135,33  R$                                           7,15  

1537/19 R$ 1.103,83 R$ 1.135,33  R$                                           7,15  

102/19 R$ 1.000 R$ 1.020,90  R$                                           4,75  

310/19 R$ 1.000 R$ 1.020,90  R$                                           4,75  

1619/19 R$ 967,34 R$ 1.003,44  R$                                           1,64  

601/19 R$ 967,34 R$ 1.003,44  R$                                           8,21  

295/19 R$ 967,34 R$ 1.003,44  R$                                           8,21  

953/19 R$ 967,34 R$ 1.003,44  R$                                           8,20  

976/19 R$ 967,34 R$ 1.003,44  R$                                           8,20  

1280/19 R$ 967,34 R$ 1.003,44  R$                                           8,20  

1532/19 R$ 1.103,83 R$ 1.135,33  R$                                           5,73  

116/20 R$ 1.160 R$ 1.210  R$                                        11,36  

Fonte: SGV e informações de órgãos públicos 

 

Com a utilização do novo Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP 

e a publicação da Portaria CNMP-PRESI nº 249/2020, a inserção dos dados referentes ao 

auxílio-alimentação tornar-se-á, de fato, obrigação do solicitante, quando do preenchimento da 

PCDP no sistema.  

Não obstante, de acordo com o art. 12, inciso VI da Portaria CNMP-PRESI nº 

249/2020, a CGDPP realizará a gestão do SCDP, cabendo-lhe, entre outras atribuições, analisar 

previamente a PCDP, após aprovação do proponente. Desse modo, entende-se que a 

manutenção dos controles internos da unidade continua importante para a correta concessão de 

diárias e passagens. Assim, a CGDPP também precisará continuar monitorando a correção das 

informações inseridas no sistema. 

Em reposta à matriz de achados, a unidade informou que os erros são 

decorrentes da inércia dos propostos no sentido de atualizar os valores percebidos a título de 

auxílio-alimentação. Contudo, conforme já descrito, em que pese a obrigação do solicitante de 
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informar tais valores, se a unidade não supervisionar os dados informados, é possível que haja 

diversos pagamentos equivocados, ensejando o desperdício de recursos públicos.   

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que apure 

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

cofres públicos, de modo a regularizar a situação das SVs constantes da Tabela 8. 

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que realize o 

adequado controle relacionado aos valores de auxílio-alimentação dos propostos, de modo a 

garantir o correto pagamento das diárias no CNMP. 

 

3.4 Constatação: Desconto incorreto do auxílio-alimentação. 

Análise: Conforme mencionado no item 3.3, o desconto do auxílio-alimentação 

é proporcional à quantidade de dias úteis do período. Neste tópico, elencamos os casos em que 

a quantidade de dias úteis aplicada no cálculo é diferente do entendimento da AUDIN. 

 

 

Tabela 9: Descontos de dias úteis 

SV Quantidade de dias úteis CGDPP Quantidade de dias úteis AUDIN 
2023/18 5 6 
1139/19 0 5 
355/20 4 5 

Fonte: SGV 

 

A divergência encontrada na SV 2023/2018 se deve à quantidade de diárias 

calculadas pela unidade, de acordo com a descrição da SV no item 3.1 deste Relatório. Assim, 

entende-se que deve haver o desconto de 6 (seis) dias de auxílio-alimentação. 

Quanto à SV 1139/2019, em resposta à Matriz de Achados, a CGDPP informou 

que “ao realizar o cadastro como membro colaborador, há um campo para informar se o 

colaborador recebe ou não benefício alimentar. Este foi marcado de forma incorreta. Correção 

do cadastro efetuada.” Desse modo, deve-se realizar o ressarcimento ao CNMP do valor 

correspondente ao desconto de 5 (cinco) dias de auxílio-alimentação das diárias pagas ao 

proposto no valor de R$ 206,84 (duzentos e seis reais e oitenta e quatro centavos). 

Em relação à SV 355/2020, a unidade respondeu que o desconto foi realizado 

de forma correta. Todavia, foram pagas 5,5 diárias para o período de 18/10/2020 a 24/10/2020, 

com 4 (quatro) dias de desconto de auxílio-alimentação. Como não houve nenhum feriado no 

período, devem ser descontados 5 (cinco) dias de auxílio-alimentação, referente aos dias úteis. 
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Assim, há uma diferença de R$ 41,37 (quarenta e um reais e trinta e sete centavos) a restituir 

ao CNMP. 

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

situação das SVs 2023/2018, 1139/2019 e 355/2020. 

 

3.5 Constatação: Inobservância do limite mensal de diárias. 

Análise: A Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014 prevê, no art. 14, um limite de 

4,5 diárias mensais para membros colaboradores.  

Art. 14. O pagamento de diárias aos membros colaboradores, com exceção dos que 
atuam na hipótese prevista no inciso II do art. 13, quando se tratar de deslocamento 
para exercício das funções na sede do CNMP, no Distrito Federal, ou para qualquer 
outro local diverso do seu domicílio, será limitado a 4,5 (quatro e meia) diárias no 
mesmo mês, salvo motivo excepcional e devidamente justificado. 

 

Contudo, foram identificadas diárias concedidas a membros que extrapolaram 

esse limite: SVs 1850/2018 (no mês de novembro de 2018 o membro totalizou 5 diárias 

recebidas) e 385/2018 (no mês de março de 2018, o membro recebeu 5,5 diárias).  

Em resposta à Matriz de Achados, a unidade confirmou a falha no controle e a 

necessidade de promover o ressarcimento ao CNMP por meio de GRU.  

As mesmas limitações no número de diárias estão previstas nos arts. 20 e 22 da 

Portaria CNMP-PRESI nº 249/2020. Entretanto, o Sistema SCDP, utilizado a partir de janeiro 

de 2021, também não faz o controle automatizado, de modo que ainda é fundamental o 

aprimoramento dos controles internos da CGDPP.  

Cabe mencionar que essa constatação foi objeto da recomendação 3.7.a do 

Relatório de Auditoria nº 02/2017, no sentido de que a unidade estabelecesse rotinas de 

conferência do limite mensal de concessão de diárias para evitar o descumprimento do 

normativo.  

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

ressarcimento dos valores relacionados às SVs 385/2018 e 1850/2018, referentes ao pagamento 

de diárias além do limite estabelecido.   

 

3.6 Constatação: Utilização de taxa de conversão incorreta para o cálculo de diárias 

internacionais 

Análise: As diárias internacionais têm seu valor calculado e convertido em reais 

com base na data da emissão da Ordem Bancária, conforme prevê o art. 10 da Portaria CNMP-

PRESI nº 34/2016: 
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§ 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. 

 

A Portaria CNMP-PRESI nº 249/2020 também prevê que o proposto receberá o 

valor correspondente às diárias internacionais em moeda nacional, convertidos pela taxa de 

câmbio oficial do dia da emissão da ordem bancária, conforme art. 18, § 4º.  

Entretanto, a taxa de conversão utilizada nos cálculos não coincide com a taxa 

vigente no dia da emissão ordem bancária, conforme pesquisa realizada no site do Banco 

Central. A Tabela 10 demonstra essas situações: 

 

Tabela 10: Taxas de conversão de diárias internacionais 
SV Taxa utilizada Data da OB Taxa no dia da OB Diferença (R$) 

2153/2018 R$ 3,7705 5/1/2019 R$ 3,7613 - R$ 31,81 
1926/2018 R$ 3,7705 5/1/2019 R$ 3,7613 - R$ 31,81 
1801/2018 R$ 3,7048 6/11/2018 R$ 3,7486 R$ 81,99 
1531/2018 R$ 4,0092 28/9/2018 R$ 4,0039 - R$ 51,29 
963/2019 R$ 3,8726 7/6/2019 R$ 3,8565 - R$ 46,58 
581/2019 R$ 3,8685 22/4/2019 R$ 3,9224 R$ 130,90 

1817/2019 R$ 4,2480 29/11/2019 R$ 4,2234 - R$ 51,03 
1865/2019 R$ 4,2480 29/11/2019 R$ 4,2234 - R$ 51,03 
1882/2019 R$ 4,2480 29/11/2019 R$ 4,2234 - R$ 51,03 
655/2019 R$ 3,8685 22/4/2019 R$ 3,9224 106,24 
713/2019 R$ 3,9230 23/4/2019 R$ 3,9436 47,13 
935/2019 R$ 3,8726 7/6/2019 R$ 3,8565 - R$ 48,24 

Fonte: SEI e site do Banco Central 

 

Observa-se que, na maioria dos casos, foi realizado pagamento a maior para os 

propostos, sendo necessário o ressarcimento dos valores ao CNMP. 

Esse item foi objeto de recomendação no Relatório de Auditoria nº 02/2017. 

Contudo, em entrevista com o gestor da CGDPP, o problema se devia à dificuldade de 

finalização do processo de pagamento no mesmo dia em que a unidade calculava o valor das 

diárias, em moeda nacional, o que foi ratificado em resposta à Matriz de Achados (Despacho 

CGDPP 0452214). 

A CGDPP informa que ficou acordado à época com o SA (Humberto) e a COOFIN, 
que quando houvesse pagamento de diárias internacionais, a CGDPP informaria a SA 
e a COOFIN um dia antes do pagamento para providencias de pagamento no SIAFI 
e criação do OB no mesmo dia. E assim, foi feito. Informamos a SA em todos os 
pagamentos de diárias internacionais para que não ocorresse essa falha. Outro fato 
que deve ser observado é que, as consultas de cotação do dólar são efetuadas no 
mesmo dia do despacho da CGDPP para pagamento. É uma situação difícil pois a 
CGDPP não tem gerência sobre os procedimentos de pagamento, e se limita a 
solicitação que tal pagamento seja efetuado naquele dia. (grifo nosso) 
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Houve, ainda, casos em que os cálculos realizados pela AUDIN divergem dos 

cálculos apresentados pela CGPP para as diárias internacionais. São situações em que, mesmo 

utilizando-se a mesma quantidade de diárias e o mesmo valor, o resultado não foi o mesmo. 

São os seguintes casos:  

Tabela 11: Cálculo de diárias internacionais 

SV 
Quantidade 

de Diárias 

Valor da 

Diária 

Total (em dólar) 

CGDPP 

Total (em dólar) 

AUDIN 
Diferença 

1817/2019 4,5 US$ 461 US$ 1.928,41 US$ 2.074,50 US$ 146,09 

1865/2019 4,5 US$ 461 US$ 1.928,41 US$ 2.074,50 US$ 146,09 

1882/2019 4,5 US$ 461 US$ 1.928,41 US$ 2.074,50 US$ 146,09 

Fonte: SEI e AUDIN 

 

Em resposta à Matriz de Achados, a unidade informou que realmente houve erro 

no cálculo das diárias, de modo que será necessário complementar os pagamentos realizados 

aos propostos. O equívoco decorreu da realização de cálculo manual.  

De acordo com informação prestada pelo gestor da CGDPP, com a utilização do 

Sistema SCDP, a informação sobre o pagamento de diárias internacionais chegará em dólares 

(US$) para a unidade responsável pelo pagamento, que utilizará a taxa de câmbio do dia da 

emissão da ordem bancária para conversão e pagamento em moeda nacional. Também não 

haverá mais necessidade de realização de cálculos manuais, pois tudo será calculado 

automaticamente pelo sistema. Assim, entende-se que o problema estará sanado pela utilização 

do novo sistema. 

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que adote 

providências no sentido de regularizar a situação das SVs constantes da Tabela 10, de modo a 

corrigir o equívoco na taxa de câmbio utilizada, e da Tabela 11, promovendo a 

complementação dos pagamentos realizados a menor.  

 

3.7 Informação: Ausência de comprovação de viagem. 

Análise: A Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014, em seu art. 25, assim dispõe: 

Art. 25. O efetivo deslocamento que importar na concessão e no pagamento de diárias 
e/ou passagens, bem como a efetiva realização da atividade que justificou a viagem, 
deverão ser comprovados pelo proposto mediante o encaminhamento à UDPP da 
declaração constante do Anexo IV, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de 
devolução dos valores recebidos. (grifo nosso) 

 

A Portaria CNMP-PRESI nº 249/2020 também prevê a mesma obrigatoriedade, 

conforme art. 34, porém com o prazo máximo de 5 (cinco) dias.  
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Nas SVs analisadas à luz da Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014, foram 

encontradas algumas situações em que esta obrigatoriedade de comprovação de viagem não foi 

observada. As SVs com os respectivos valores não comprovados estão demonstradas na Tabela 

12: 

Tabela 12: SVs sem prestação de contas 

Nº da SV Valor da SV (R$) 

SV 1357/2017  R$                 10.449,79  

SV 1527/2017  R$                 10.057,22  

SV 1591/2018  R$                   2.435,94  

SV 689/2018  R$                       597,01  

SV 1022/2019  R$                   6.170,86  

SV 1748/2019  R$                   6.755,40  

SV 1537/2019  R$                   7.997,01  

SV 1532/2019  R$                   4.314,32  

SV 139/2020  R$                   6.129,50  

SV 1948/2019  R$                   1.747,36  

SV 1748/2019  R$                   6.755,40  

SV 141/2020  R$                   4.189,55  

SV 257/2020  R$                 12.070,59  

TOTAL  R$                 79.669,95  

Fonte: Sistema SGV 

 

Ainda segundo a Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014: 

Art. 29. Enquanto não cumpridas as obrigações previstas nesta Portaria, 
notadamente as constantes dos artigos 25 e 26, o proposto não perceberá diárias, 
passagens ou ressarcimentos. (grifo nosso) 

 

Em que pese a proibição de novas concessões de diárias, passagens ou 

ressarcimentos àqueles que não comprovaram a viagem dentro do prazo estabelecido, foram 

concedidas novas viagens aos propostos das SVs apontadas acima.  

Em resposta à matriz de achados, a unidade informa que cabe ao proposto 

encaminhar à CGDPP, normalmente por meio do sistema SGV, a prestação de contas. Contudo, 

não foram juntadas as prestações de contas relativas às SVs elencadas. E, em virtude de excesso 

de demanda no setor, não é viável a checagem da prestação de contas de cada proposto. 

Muito embora a obrigação de apresentar a prestação de contas seja do proposto, 

tanto a Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014 quanto a Portaria CNMP-PRESI nº 249/2020 

mencionam a proibição de concessão de novas viagens sem o cumprimento da obrigação de 

prestar contas da efetiva realização da atividade que justificou a viagem.  
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Destaca-se que, no período analisado pela auditoria, constatou-se que existem 

aproximadamente R$ 80.000 (oitenta mil reais) em recursos públicos sem a devida 

comprovação, o que contraria os princípios da transparência e accountability. 

Após a reunião de encerramento da auditoria, o gestor encaminhou o despacho 

GCDPP 0467114 para informar que verificou as SVs constantes da tabela 12 e constatou que 

as comprovações de viagens ocorreram posteriormente ao prazo de modo que não são caso de 

devolução dos valores. E acrescentou:   

O sistema SCDP faz a cobrança da prestação de contas via e-mail ao proposto da 
viagem, e solicita justificativa para não prestação de contas em nova solicitação de 
viagem, cabendo ao Secretário-Geral autorizar ou não novas viagens nessas 
situações. 

 

Orientação: Orienta-se à Secretaria de Administração que divulgue na intranet 

a obrigação de prestar contas após a realização das atividades que ensejaram a concessão de 

diárias ou passagens, prevista na Portaria CNMP-PRESI nº 249/2020, destacando a 

necessidade de observância do prazo, com o objetivo de obedecer aos princípios da 

transparência e accountability. 

 

4. Questão de Auditoria 2 – Requerimento de Viagem 

A QA2 tem o objetivo de verificar se as solicitações de viagem são realizadas 

em cumprimento aos requisitos previstos na Portaria CNMP-PRESI nº 36/2014. Com essa 

finalidade, foram verificados os seguintes itens:  

 Observância do prazo de antecedência ou apresentação de justificativa;  

 Apresentação de justificativa para afastamentos iniciados às sextas-

feiras ou que incluam sábados, domingos e feriados;  

 Prestação de informações sobre o recebimento de auxílio-alimentação e 

auxílio-transporte com indicação de valores;    

 Apresentação de descrição detalhada do serviço a ser executado e 

horários de início e término dos compromissos; 

 Aprovação do requerimento pelo proponente; e 

 Previsão do proponente no rol trazido pela Portaria.  

 

4.1 Informação: Inobservância do prazo de antecedência para solicitação de viagens. 

Análise: Segundo o art. 5º da Portaria CNMP-PRESI nº 34/2016, o prazo 

mínimo de antecedência para solicitações de voos nacionais é de 5 (cinco) dias úteis. Já os voos 
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internacionais demandam um prazo mínimo de 7 (sete) dias úteis. Os pedidos de indenização 

por deslocamento terrestre possuem um prazo mínimo de 4 (quatro) dias úteis de antecedência. 

Caso esses prazos não sejam respeitados, a Portaria estabelece a necessidade de justificar o 

ocorrido.   

Art. 5º O requerimento de viagem, que poderá incluir diárias e/ou passagens, deverá 
ser realizado pelo proposto, com a aprovação expressa do proponente, por meio de 
sistema eletrônico de gerenciamento de viagem, com antecedência mínima de 7 (sete) 
dias úteis da data do deslocamento aéreo internacional, de 5 (cinco) dias úteis da data 
do deslocamento aéreo nacional e de 4 (quatro) dias úteis da data do deslocamento 
terrestre, salvo situações emergenciais ou excepcionais, expressa e devidamente 
justificadas no interesse do serviço. 

 

Porém, nos trabalhos desta auditoria foram localizadas Solicitações de Viagem 

que não respeitaram os prazos mencionados acima, tampouco apresentaram justificativa para 

tanto: SVs 371/2017 (servidor), 2097/2018 (servidor), 238/2018 (membro), 259/2018 

(membro), 385/2018 (membro), 230/2018 (colaborador eventual), 218/2018 (membro), 

185/2018 (membro), 296/2020 (membro). 

Não obstante, a Portaria CNMP-PRESI nº 249, de 30 de dezembro de 2020 

prevê a exclusão à essa regra para o Presidente e os Conselheiros do CNMP. 

Art. 13. A PCDP deverá ser cadastrada pelo solicitante, com a aprovação expressa do 
proponente e a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data prevista de partida, 
salvo situações emergenciais ou excepcionais, devidamente justificadas no interesse 
do serviço.  
Parágrafo único. Em razão da natureza de suas funções e de seus cargos, não se 
aplicam as restrições previstas no caput ao Presidente do CNMP e aos Conselheiros. 

 

Como já foi apontado no Relatório de Auditoria nº 02/2017, a não observância 

do prazo de requerimento acarreta custos superiores na aquisição de passagens pelo CNMP.  

Orientação: Orienta-se a Secretaria de Administração que divulgue na intranet 

os prazos de antecedência previstos na Portaria CNMP-PRESI nº 249/2020 e que ressalte a 

necessidade de observância desses prazos pelas unidades solicitantes. 

 

5. Questão de Auditoria 3 - Concessão de Passagens 

A QA3 tem o objetivo de verificar a regularidade na concessão e emissão de 

bilhetes aéreos. Cabe destacar que o CNMP terceiriza a compra dos bilhetes, que é 

operacionalizada por agência de turismo. De 28/6/2016 a 28/6/2019 estava vigente o Contrato 

nº 21/2016, firmado entre o CNMP e a empresa P & P Turismo LTDA EPP. A partir de 

2/7/2019 (até 2/7/2021) está vigente o Contrato nº 19/2019, com a contratada WEBTRIP 

Agência de Viagens e Turismo EIRELI. 

Para essa análise, foram verificados os seguintes itens: 
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 Apresentação de duas opções de voo ou indicação da impossibilidade de 

fazê-lo; 

 Emissão de bilhete aéreo na menor tarifa disponível; e 

 Observância dos horários dos voos previstos na Portaria nos casos de 

deslocamentos na véspera ou no dia posterior ao evento. 

 

5.1 Informação: Ausência de comprovação de reembolso, pela agência contratada, do 

valor da passagem aérea não utilizada ou crédito resultante de remarcação, cancelamento de 

voo ou alteração do bilhete 

Análise: No Termo de Referência que resultou na celebração do Contrato 

CNMP nº 19/2019, tem-se, dentre as obrigações da contratada: 

10.1.20 Reembolsar o valor da passagem aérea não utilizada (ou qualquer outro 
crédito resultante de remarcação ou alteração do bilhete), subtraído do valor referente 
à taxa de reembolso e das demais taxas fixadas por dispositivos legais que regulam a 
matéria, devidamente comprovadas, em virtude da não utilização do bilhete, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, inclusive em decorrência da rescisão ou extinção 
contratual.  

 

Nesta auditoria foram identificados casos de cancelamento de voos que geraram 

crédito ao CNMP, contudo, não foram identificados os comprovantes de reembolso. É o caso 

das SVs 1030/2018 (localizador MKDFNR), 195/2018 (trechos BSB-CNF e CNF-CWB no dia 

02/04/2018) e 1195/2019 (localizador OK7T7Z). 

Em resposta à Matriz de Achados, a unidade informou que realmente não houve 

solicitação de reembolso dos bilhetes em questão. 

Após a reunião de encerramento da auditoria, foi informado que o ressarcimento 

dos voos mencionados não poderá ser solicitado devido ao tempo transcorrido, conforme 

comentário do gestor, encaminhado no Despacho CGDPP 0466776:  

A CGDPP entrou em contato com as empresas P e P Turismo e Webtrip para verificar 
a possibilidade de reembolso de bilhetes não utilizados em 2018 e 2019.  É o caso 
das SVs 1030/2018 (localizador MKDFNR), 195/2018 (trechos BSB-CNF e CNF-
CWB no dia 02/04/2018) e 1195/2019 (localizador OK7T7Z). 
As empresas informaram que o prazo para solicitação de reembolso expira em 12 
meses a partir da data do voo, assim, não será possível o reembolso das solicitações 
de viagens informadas. 

  

Orientação: Orienta-se à Secretaria de Administração que mantenha controles 

efetivos acerca de passagens alteradas ou não utilizadas para solicitar o devido reembolso à 

agência contratada.  
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VII. CONCLUSÃO 

 

A Coordenadoria de Gestão de Diárias, Passagens e Passaportes é a unidade 

responsável pelo gerenciamento de uma parte considerável do orçamento do CNMP, em torno 

de 8% ao ano, motivo pelo qual é necessário que a unidade mantenha seus controles adequados 

e efetivos.  

Esta ação de auditoria abrangeu a análise e recálculo de Solicitações de Viagens 

abrangendo os anos de 2017 a 2020, até o mês de outubro. Para tal, foram selecionados 

somente os usuários atualmente ativos, resultando em 138 (cento e trinta e oito) Solicitações 

de Viagens.  

Das 138 (cento e trinta e oito) SVs selecionadas, 60 (sessenta) apresentaram 

valor total incorreto, o que representa 43,5% da amostra analisada. A título de comparação, 

na Auditoria realizada em 2017, houve erro no valor total em 38,88% das SVs. A maior parte 

das falhas se devem à utilização de cálculos manuais e inserção de informações diretamente 

no SGV, sem a utilização dos parâmetros automáticos do próprio sistema. 

Observou-se, ainda, que parte das divergências relacionadas aos cálculos de 

diárias se deve ao entendimento adotado pelo CNMP quando há solicitação de períodos que 

incluem final de semana (considerando o não retorno à origem), mas o proposto não está a 

serviço nesse período, de conceder meia diária antes do final de semana. Desse modo, o CNMP 

vem calculando o pagamento de diárias de maneira diferente das hipóteses elencadas nas 

portarias que tratam do tema.  

Todavia, também foram verificadas SVs em que ocorreu o pagamento da diária 

cheia antes do fim de semana. Assim, entende-se que a regulamentação da situação de final de 

semana sem o pagamento de diárias garante a segurança jurídica e evita tratamentos diferentes 

para a mesma situação. 

A utilização de cálculos manuais e a inserção de informações diretamente no 

sistema, bem como a adoção do citado entendimento adotado pelo CNMP para o cálculo de 

diárias, dificultaram o entendimento e a verificação de diversas SVs. Nesse sentido, a fim de 

viabilizar o controle da gestão pública, é primordial a disponibilização das informações de 

forma clara e precisa, pois o princípio da transparência na administração pública deve ser 

entendido como a disponibilização das informações de forma global, acessíveis ao público em 

geral, e não só daquelas que se deseja apresentar. 

Outro ponto relevante observado foi a utilização de valores desatualizados de 

auxílio-alimentação, que ensejou a maior quantidade de divergências entre os cálculos da 
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AUDIN e da CGDPP. Em que pese a obrigação do solicitante de informar tais valores, se a 

unidade não supervisionar os dados informados, é possível que haja diversos pagamentos 

equivocados, ensejando o desperdício de recursos públicos.   

Ressalta-se, todavia, que a Coordenadoria gerencia, com equipe reduzida, uma 

considerável quantia de recursos e as distorções encontradas são relativamente pequenas. 

Quanto às situações de não comprovação da viagem realizada, destaca-se que 

no período analisado pela auditoria constatou-se que existem aproximadamente R$ 80.000 

(oitenta mil reais) em recursos públicos sem a devida comprovação, o que contraria os 

princípios da transparência e accountability.  

Muito embora a obrigação de apresentar a prestação de contas seja do proposto, 

é preciso exercer os controles existentes na Portaria CNMP-PRESI nº 249/2020, no sentido de 

não conceder novas viagens sem o cumprimento da obrigação de prestar contas.  

Por fim, com a utilização do novo sistema SCDP, espera-se que ocorra a redução 

dos erros apontados. Todavia, a CGDPP tem papel crucial na manutenção de controles 

adequados com a finalidade de gerir adequadamente os recursos públicos. 

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

à Secretaria de Administração para adoção de providências quanto aos itens 3.1.a, 3.1.b, 3.2, 

3.3.a, 3.3.b, 3.4, 3.5 e 3.6.  

 

 

Brasília, 12 de fevereiro de 2021. 

 

 
 

DANIELA CARVALHO RAMOS GHERSEL 

               Analista de Gestão Pública 

JOSIAS MENDES DA SILVA 

    Analista de Gestão Pública 

 

 
 

BÁRBARA GOMES ARAUJO FERNANDES 
Analista de Controle Interno 
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À consideração do Auditor-Chefe. 

  

 

RENATA ALENCAR CAMPOLINA BERNAT 

Coordenadora de Auditoria 
  

  

De acordo, encaminhe-se na forma proposta. 

  

  

ANTÔNIO GOMES FERREIRA 
Auditor-Chefe 
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APÊNDICE I – RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2021 

 

Quadro Consolidado das Recomendações da Auditoria Interna 
Item Recomendação Unidade 

3.1.a 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que adote 
providências no sentido de regularizar a situação das SVs 
1527/2017, 195/2018, 1030/2018 e 2023/2018 e que realize 
levantamento para identificar outras SVs com o cálculo do número 
de diárias incorreto. 

SA 

3.1.b 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que adote 
providências no sentido de determinar os critérios para cálculo da 
diária às sextas-feiras quando o proposto permanece no final de 
semana final sem que o proposto esteja a serviço, submetendo à 
Presidência para inclusão no normativo. 

SA 

3.2 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que adote 
providências no sentido de regularizar a situação das SVs 
1579/2017, 218/2018 e 685/2019 e que realize levantamento para 
identificar outras SVs com valores de diárias incorretos. 

SA 

3.3.a 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que apure 
os valores pagos indevidamente e, consequentemente, promova a 
restituição aos cofres públicos, de modo a regularizar a situação 
das SVs constantes da Tabela 8. 

SA 

3.3.b 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que realize o 
adequado controle relacionado aos valores de auxílio-alimentação 
dos propostos, de modo a garantir o correto pagamento das diárias 
no CNMP. 

SA 

3.4 Recomenda-se à Secretaria de Administração que regularize a 
situação das SVs 2023/2018, 1139/2019 e 355/2020. 

SA 

3.5 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que promova o 
ressarcimento dos valores relacionados às SVs 385/2018 e 
1850/2018, referentes ao pagamento de diárias além do limite 
estabelecido. 

SA 

3.6 

Recomenda-se à Secretaria de Administração que adote 
providências no sentido de regularizar a situação das SVs 
constantes da Tabela 10, de modo a corrigir o equívoco na taxa de 
câmbio utilizada, e da Tabela 11, promovendo a complementação 
dos pagamentos realizados a menor. 

SA 

 


