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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Cumprindo a determinação contida no Plano Anual de 2016 foi realizado auditoria 

nas dependências desta Casa de Leis entre os dias 01 de Abril de 2016 á 29 de 

Outubro de 2016, abrangendo os atos de gestão praticados no exercício de 2016. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Averiguar, por amostragem, a legalidade das despesas realizadas até o segundo 

quadrimestre com concessão de diárias. 

2.2. Sendo assim, almeja-se com a realização deste trabalho checar as rotinas 

internas adotadas pela coordenadoria administrativa, na Câmara Municipal de Santa 

Leopoldina com relação à concessão de diárias aos servidores e agentes políticos, 

conforme IN de SFI 001/2014. 

 
2.3. Para tanto, seguiu a matriz elaborada no PAAI a finalidade principal expressar a 

opinião, sob o foco da auditoria operacional, a fim de verificar se todos os requisitos 

necessários à eficácia dos atos administrativos foram observados. 

 

3. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

3.1. Os procedimentos adotados, foram desenvolvidos em conformidade com aqueles 

estabelecidos no Plano Anual de Auditoria Interna-PAAI. 

3.2. Além disso, os exames foram efetuados de acordo com as Normas de Auditoria, 

bem como em conformidade com as disposições legais, notadamente aquelas 

constantes da Lei Municipal nº. 1453/2013, que deu origem ao Sistema de Controle 

Interno e suas atribuições no Município, sendo adotados os seguintes procedimentos 

para a realização desta auditoria. 

a. análise documental: foi analisado 40% dos processos de concessão de diárias 

para verificar se os procedimentos estão em conformidade com a legislação, 

será considerado para esta essa amostragem considerará os processos com 

Diárias e Passagens de maior valor; 
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b. conferência de cálculos: conferência de calculo para observar se o cálculo das 

diárias e das passagens foi feito de forma correta de acordo com a Lei 

Municipal;  

QA1- Verificar se as solicitações e autorizações de Diárias está sendo feita em 

conformidade com as legislações; 

QA2- Os valores foram calculados, empenhados e pagos em conformidade com as 

legislações? 

QA3- Nos casos de cancelamento da viagem ou retorno à sede antes do previsto, foi 

devolvido o valor da diária? 

 

4. ACHADOS DE AUDITORIA 

4.1. Até o segundo quadrimestre de 2016, a CMSL concedeu um total de R$ 

39.950,00 em diárias para os servidores e vereadores participarem de eventos, 

capacitações e reuniões, a presente auditoria analisou, o que monetariamente 

representa 70% das diárias concedidas o que corresponde a 28 processos físicos. 

4.2. Durante o procedimento de análise foi detectado inúmeras falhas nos processos 

de concessão de diárias.  

4.2.1. Foi diagnosticado falhas contábeis nos processos 053/2016, 051/2016, 

088/2016, 120/2016, 254/2016. 

4.2.2. Foi diagnosticado falhas financeiras nos processos 032/2016, 061/2016, 

084/2016, 124/2016.  

4.2.3. Foi diagnosticado declarações preenchidos pelos próprios vereadores 

caracterizando como documentos comprobatórios insuficiente, nos processos 

050/2016, 071/2016, 072/2016, 073/2016, 177/2016, 181/2016, 336/2016, 337/2016. 

4.2.4. Foi diagnosticada ausência de documentos que comprovem a efetividade da 

diária, até o presente momento a Coordenadora Administrativa não respondeu o ofício 

a ela encaminhado solicitando maiores esclarecimentos quanto aos processos 

144/2016 e 148/2016, para sanar possíveis dúvidas. 

Recomendo que ao ocupante do cargo de coordenador administrativo, maiores 

atenções às normas, políticas e procedimentos de nossa Casa de Leis.  
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5. CONCLUSÃO 

5.1. Diante do exposto, conclui-se que dentro da amostragem foram detectadas falhas 

nos procedimentos internos e de gestão, mostrando a fragilidade no controle dos 

gastos com diária. 

5.2. No fechamento das contas de gestão do exercício 2016, caso mantenha a 

existência de prejuízo ao Erário, deverá ser encaminhado a Representação com cópia 

do Relatório Conclusivo de Auditoria e respectivos anexos, para as providências a 

cargo do Egrégio Tribunal de Contas. 

5.3. Advirto que, a Auditoria Interna deve ser sempre entendida como uma atividade 

de assessoramento à Administração, de caráter essencialmente preventivo, destinada 

a agregar valor e a melhorar as operações da entidade, assistindo-a na consecução 

de seus objetivos mediante uma abordagem sistemática e disciplinada, fortalecendo a 

gestão e racionalizando as ações de controle interno. 

 

 

 

Santa Leopoldina, 05 de Novembro de 2016 
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