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PROGRAMA DE AUDITORIA 

Avaliar a Prestação de Contas de Diárias 

1 . PROCEDIMENTOS DE PRÉ-AUDITORIA 

Preliminarmente à execução do trabalho de auditoria, o controlador  interno deverá: 

 Solicitar à Gerência Administrativa Financeira relatório dos adiantamentos de 

diárias concedidos na secretaria ou órgão, no período auditável. 

 Verificar a existência de outros trabalhos de auditoria relacionados ao tema 

(relatórios, notas técnicas, certificações, pareceres), obtendo subsídios à 

realização do novo trabalho; 

 Estabelecer o período a ser auditado;  

 Estabelecer o quantitativo de processos a ser auditado por meio de amostra 

estatística;  

 Conhecer a legislação aplicável, especialmente: 

Decreto nº 16.638 de 05 de setembro de 2016. 

Instrução Normativa n. TC-14/2012 

Outras normas e legislações pertinentes ao tema. 

 

2 . ROTEIRO SEQUENCIAL PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

Enviar comunicação interna ao Secretário ou Diretor Geral informando sobre a auditoria 

que será realizada.  

Solicitar à Gerência Administrativa Financeira relatório dos adiantamentos de diárias 

concedidos na secretaria ou órgão, no período auditável, mediante pesquisa junto ao Sistema 

Thema, sob código de Classificação Econômica da Despesa 3.3.90.14-14 – Diárias (Civil). 

Realizar amostra de 10% dos processos de adiantamento de diária  do período. 

Emitir comunicação interna solicitando os processos da amostra. 

Efetuar análise dos processos mediante aplicação do check-list. 

Revisar os papéis de trabalho. 

Enviar nota de auditoria solicitando justificativas para as constatações encontradas.  

Analisar as justificativas apresentadas pelos gestores. 

Elaboração do Relatório, que consiste no registro e comunicação dos resultados ao 

Secretário ou Diretor Geral. 

Emitir o plano de providências para o Secretário ou Diretor Geral, além de enviar ao setor 

responsável pela implementação da recomendação de auditoria.  

Após a auditoria haverá o acompanhamento das recomendações (abrir novo processo). 
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FORMULÁRIO PARA ELABORAÇÃO DOS REGISTROS 

 

NATUREZA DA AUDITORIA:    ACOMPANHAMENTO 

PERÍODO DE ABRANGÊNCIA: 

UNIDADE: 

CÓDIGO DA UG: 

RESPONSÁVEL: 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1.OBJETO GERAL: 

(averiguar a efetivação da prestação de contas, conforme legislação vigente e normativos 

internos) 

1.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Verificar se os documentos comprobatórios da viagem foram anexados ao processo;  

Verificar se houve o cumprimento do prazo legal na prestação de contas de diárias;  

Verificar a regularidade dos documentos apresentados para a prestação de contas das 

diárias; e 

Verificar se houve a devolução ao erário nos casos em que o servidor não viajou ou 

retornou antecipadamente. 

2. RESULTADO DOS EXAMES 

2.1. CONSTATAÇÃO: 

Descrição sumária: despesa sem prévio empenho (fato: no processo página tal, etc) 

3. JUSTIFICATIVA DO GESTOR: 

4. ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 

5. RECOMENDAÇÃO: 

6. CONCLUSÃO: 

(...final da conclusão) Em face dos exames  realizados, encaminhamos o presente relatório 

para conhecimento dos fatos relatados e providências pertinentes as recomendações emitidas 

até o dia __/__/__ - (recomendar 30 dias). 
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FORMULÁRIO DE ANÁLISE E CONTROLE DE CONCESSÃO DE DIÁRIA 

ITEM 
 

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 
 

BASE LEGAL 
Decreto nº 
16.638/16 

ANÁLISE 
 

1 Da concessão de diária     

1.1 O processo de despesa com a viagem está organizado em ordem cronológica?     

2 Análise do formulário Solicitação de Diárias Art. 1 § 2º   

2.1 Os dados foram registrados sem emendas ou rasuras?     

2.2 Os dados pessoais do servidor foram corretamente informados?    

2.3 

Os dados funcionais do beneficiário  foram corretamente informados?  
(lotação, local de exercício, cargo, função ou emprego e número da Matrícula do 
servidor)     

2.4 
 Os Dados  bancários do servidor  foram informados?  
(nome do banco, código do banco, número da agência e da conta bancária)     

2.5 O beneficiário da diária é servidor da Administração Municipal? Art. 1º e 21  

2.6 

Foram informados os dados relativos à viagem? 
(localidade de destino, data e horário previsto para partida, data e horário previsto 
para o retorno)?    

2.7 O deslocamento ocorreu a partir da localidade na qual o servidor tem exercício?    

2.8 
A justificativa para viagem guarda relação com a atividade desempenhada pelo 
servidor? Art. 1º  

2.9 

O deslocamento se deu em caráter eventual, motivado por realização de serviços ou 
participação em eventos ou cursos de capacitação profissional?  
(Poderão acompanhar a Solicitação de Diária: memorando, folders, Ordem de 
Serviço, dentre outros documentos que demonstrem a necessidade da viagem). 

 
 

2.10 Foi informado o meio de transporte a ser utilizado?    

3 Relativamente ao item Despesas    

3.1 
O valor aprovado para custear as despesas de Diária de viagem é compatível com o 
período da viagem, cargo ocupado pelo servidor e localidade de destino? 

Arts. 3º, 5º,8º 
e 9º  

3.2 
O adiantamento de Diária respeitou as vedações  previstas no art. 4 º e 6º do Decreto 
nº 16.638/16.  

Art. 4º, 6º , 
§2º do Art. 13  

3.3 
O servidor beneficiado estava em atraso na prestação de contas de adiantamento 
anterior? Art. 13  

3.4 O servidor  era responsável por dois (ou mais) adiantamentos? 
  §2º do Art. 

13   
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3.5 No tópico "Autorização" consta a assinatura e qualificação da chefia imediata ?    

3.6 No tópico "Autorização" consta a assinatura e qualificação do ordenador de despesa?    

3.7 Houve emissão de empenho prévio para realização da despesa? Art. 12  

3.8 
Houve pagamento antecipado de até a quantia de quinze diárias ao servidor para sua 
viagem? Art. 12  

3.9 

Na hipótese do deslocamento se estender por tempo superior ao previsto, consta 
autorização da autoridade competente para pagamento da(s)  Diária (s) 
excedente(s)? 

§ 2º do  Art. 
12  

3.10 

Na hipótese de ocorrência de pagamento de diárias após o início da viagem do 
servidor, em razão de emergência, consta justificativa do servidor e a autorização do 
responsável legal?  §2º  Art. 12  

3.11 
Na hipótese da viagem ocorrida no sábado, domingo ou feriado, consta a justificativa 
do servidor e autorização do responsável legal? 

§ 2º do  Art. 
10  

4 No caso de deslocamento de servidor, em viagem oficial ao exterior    

4.1 
Consta autorização do Prefeito Municipal ou autoridade por ele delegada para a 
realização da viagem? Art. 11  

4.2 

Consta a publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município do ato do Prefeito ou 
autoridade por ele delegada autorizando o servidor ou agente político a ausentar-se 
do país?  § 3º  Art. 11  

5 Da prestação de contas das diárias    

5.1 
O Relatório Resumo de Viagem foi apresentado pelo servidor no prazo máximo de 
cinco dias úteis após o retorno à sede? Art. 13  

5.2 
O Relatório Resumo de Viagem foi preenchido corretamente  com  todos os dados do 
servidor? Art. 13  

5.3 
Os registros dos deslocamentos são compatíveis com os dados informados na 
Solicitação de Diárias? Art. 13  

5.4 

A documentação comprobatória da prestação de contas dá suporte aos 
deslocamentos e período informado? 
(Nessa oportunidade o auditor deve verificar se existe registro de presença nos 
controles de frequência do servidor no período correspondente ao da viagem, por 
meio da análise da folha ponto ou espelho de ponto eletrônico) 

 § 1º do Art. 
13  

5.5 

Os documentos comprobatórios da Prestação de Contas apresentam as informações 
obrigatórias como: data, valores, identificação do servidor? 
(Na análise dos documentos verificar entre outros: originalidade e autenticidade dos 
documentos; se apresentam emendas ou rasuras e sua integridade cronológica; ) 

 § 1º do Art. 
13 

  

5.6 
Na hipótese de utilização de veículo oficial, foi informado o número da placa, 
quilometragem, o nome e assinatura do motorista responsável? 

Art. 13 e 
Anexo V 
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Para o preenchimento do campo “análise” deverá ser utilizado:  

S = SIM          

N = NÃO            

NA = NÃO SE APLICA 

 

 

5.7 
No caso de transporte rodoviário ou aéreo, compõem o processo documento 
comprobatório dos termos inicial e final? 

Art. 13 e Art. 
5º  

5.8 
Há correspondência entre os dados expressos nesses documentos e aqueles 
registrados no formulário Relatório Resumo de Viagem? Art. 13  

5.9 

Foi apresentado o certificado ou atestado de frequência para fins de comprovação de 
participação do servidor  em curso, conferência, seminário, congresso, simpósio e 
outros eventos de interesse do Município? Art. 13  

5.10 
A descrição das atividades realizadas guarda relação com os dados correspondentes 
da Solicitação de Diárias?  Art. 1º e 13   

5.11 
Consta a data, assinatura e identificação do ordenador de despesa aprovando a 
prestação de contas? Anexo IV   

5.12 
O valor informado a título de Valor Recebido, correspondem aquele efetivamente 
pago conforme Ordem de Pagamento? 

Anexo IV e 
Empenho   

5.13 Houve  ressarcimento ao erário por diárias recebidas em excesso? Art. 14  

5.14 
Houve desconto integral, em folha de pagamento,  por descumprimento das 
obrigações previstas no Decreto nº 16.638/16? 

 § 3º  do  Art. 
13  

    


