
A Auditoria de Diárias e Passagens analisou solicitações
de viagens feitas no Sistema de Gestão de Viagens, bem como o
controle interno da unidade responsável, a Coordenadoria de
Gestão de Diárias, Passagens e Passaportes.

CONCLUSÕES DA AUDIN

• A unidade gerencia uma parte considerável do orçamento do
CNMP, cerca de 8% do total, e as distorções encontradas são
relativamente pequenas.
• Foram analisadas 138 (cento e trinta e oito) solicitações de
viagens realizadas entre 2017 e 2020 e 43,5% dessa amostra
apresentaram valor total incorreto, principalmente devido à
utilização de valores desatualizados de auxílio-alimentação.
• Ausência de previsão normativa para os casos em que os
períodos de viagem incluem finais de semana sem que o
proposto esteja a serviço nesses dias, o que gera entendimentos
divergentes sobre o cálculo das diárias devidas.
• Necessidade de aprimoramento da transparência das
informações.
• A utilização de impactaram o cálculo das diárias.

RECOMENDAÇÕES

• Regularização de SVs da amostra com cálculo da quantidade
de diárias e/ou valores incorretos e levantamento para
identificar possíveis SVs com os mesmos problemas;
• Estabelecimento de critérios para o cálculo de diárias que
incluem finais de semana;
• Aperfeiçoamento do controle dos valores de auxílio-
alimentação dos propostos;
• Ressarcimento de diárias pagas além do limite mensal
• Correção de taxas de câmbio utilizadas no pagamento de
diárias internacionais.
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OBJETIVO DO TRABALHO

Examinar 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.

ORIGEM DA DEMANDA

Prevista no PAINT 2020, aprovado pela 
Portaria CNMP-PRESI nº 2/2020. O 

trabalho foi desenvolvido atendendo 
à classificação obtida no ISO, segundo o 
qual a Auditoria de Diárias e Passagens 

ocupou o 2º lugar em ordem de 
importância dos objetos de auditoria.

ESCOPO

• Solicitações de Viagens dos anos de 
2017 a 2020 no Sistema de Gestão de 
Viagens;
• Análise dos cálculos de diárias;
• Observância dos limites mensais de 
diárias;
• Conferência dos valores pagos a título 
de diárias internacionais;
• Emissão de bilhetes de passagens 
aéreas no tocante a horários dos voos, 
pesquisa de preços, tarifas;
• Regularidade das comprovações de 
viagem;
• Análise dos reembolsos.
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