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Planejamento Trimestral de Aែ�vidades de Auditoria Interna ‐ 2° trimestre de 2017
APRESENTAÇÃO
1.
O Planejamento Trimestral é instrumento adotado pela Auditoria Interna desde 2013 e
previsto nos ﬂuxos de trabalho da AUDIT aprovados por meio do Despacho n° 502/2015‐
COPAC/AUDIT/FNDE, de 01/12/2015, conforme disciplinado na Informação n° 78/2015‐
COPAC/AUDIT/FNDE, de 06/08/2015, e tem por ﬁnalidade, juntamente com o Relatório Trimestral,
acompanhar o andamento das aែ�vidades previstas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e no
Planejamento Detalhado da Auditoria Interna (PDAI), mediante ﬁxação de metas trimestrais. O resultado
desse acompanhamento, em conjunto com os relatórios de aែ�vidades mensais, subsidiará a elaboração
do Relatório Anual de Aែ�vidades de Auditoria Interna (RAINT), além de conferir maior celeridade no
aprimoramento das ações, tanto no senែ�do de fortalecer práែ�cas bem sucedidas quanto de corrigir
possíveis distorções na execução dos trabalhos.
2.
Para elaboração do presente planejamento, que contempla as aែ�vidades a serem
executadas ao longo dos meses de abril, maio, junho de 2017, a Coordenação de Planejamento e
Acompanhamento das Ações de Controle (COPAC) solicitou que as demais coordenações desta Auditoria
Interna encaminhassem as informações referentes às aែ�vidades previstas para o período, tendo por
modelo as planilhas desta Informação.
COORDENAÇÃO DE AUDITORIA (COAUD)
3.
A Coordenação de Auditoria (COAUD) apresentou seu planejamento por mensagem
eletrônica de 21/3/2017 e de 24/3/2017.
4.
Foi prevista a prorrogação da conclusão dos itens 4 (Avaliação de Controles Internos ‐
PNATE) e 20 (Processos Licitatórios e Contratos Administraែ�vos _TI) do PAINT 2016, ambos com data para
serem ﬁnalizados no inicio do primeiro trimestre. No que tange ao PAINT 2017, há a previsão de
conែ�nuidade do item 1 (Prestação de Contas) do Anexo I do PDAI/PAINT 2017 e do item Extra‐PAINT
(Prestação de Contas: Contrato nº 291/2012 – Interlipar), inserido excepcionalmente mediante alteração
do PAINT, em atendimento a solicitação do Presidente, nos termos da Informação nº
17/2017/Coaud/Audit‐FNDE, de 3/3/2017 (SEI nº 0334928).
5.
No total, a previsão é de uែ�lização de 2.080 H.h para a realização de auditorias, sendo 896
H.h para a execução de ações previstas no PDAI/PAINT 2017, 960 para o trabalho extra‐PAINT e 224 H.h
para a ﬁnalização dos trabalhos remanescentes de 2016.
6.
O item 2 (Gestão Financeira) previsto no PDAI para iniciar em março ﬁcou compromeែ�do
devido a reprogramação das auditorias de 2016 e, tendo em vista a indisponibilidade de força de
trabalho, não foi inserido neste planejamento trimestral.
Tabela 1: Previsão de auditorias ‐ 2° trimestre de 2017
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Fonte: Coordenação de Auditoria (COAUD)

7.
O gráﬁco abaixo ilustra a situação do planejamento, considerando a quanែ�dade de dias
úteis até o ﬁm de junho e computando apenas os itens referentes ao PAINT 2017 que não possuem
caráter con៏�nuo. Como pode ser observado, o planejamento para o segundo trimestre de 2017, ainda
que cumprido integralmente, resultará em atraso das ações do PAINT, em comparação ao tempo
decorrido no exercício, o que poderá gerar diﬁculdades para a completa execução do planejado para o
exercício.
Gráﬁco 1: Previsão de auditorias ‐ 2° trimestre de 2017

Fonte: Coordenação de Auditoria (COAUD)

8.
Quanto aos trabalhos con៏�nuos previstos na Tabela 8 do PAINT, para o item 3.1 foi prevista
a uែ�lização de 756 H.h para o tratamento de 75 processos de tomadas de contas especiais (TCE) no
período, conforme tabela abaixo. Para os itens 3.7 Acompanhamento dos trabalhos da CGU
desenvolvidos no FNDE e 3.8 Acompanhamento das Recomendações emiែ�das pela AUDIT ‐ Plano de
Providências Permanente da Auditoria Interna (PPP‐AI) ‐ foram previstas 140 e 776 H.h, respecែ�vamente.
No total, as aែ�vidades con៏�nuas somaram a uែ�lização de 1.672 H.h.
Tabela 2: Análise de TCE ‐ 2° trimestre de 2017

Fonte: Coordenação de Auditoria (COAUD)

9.
As aែ�vidades citadas preveem a uែ�lização de 3.752 H.h, divididas da seguinte forma: 1.672
H.h para aែ�vidades con៏�nuas, 1.856 H.h para novas auditorias e 224 H.h para conclusão de ações
remanescentes do PAINT 2016.
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROGRAMAS (COFIC)
10.
A Coordenação de Fiscalização de Programas (COFIC) encaminhou seu planejamento por e‐
mail, datados de 20/03/2017 e de 28/3/2017, conforme tabelas a seguir. Em relação ao planejamento
apresentado, houve a previsão de análise de 9 pedidos de ﬁscalização e de 11 processos de alegação de
defesa no trimestre. O planejamento para a realização das análises de alegação de defesa é superior à
previsão de recebimentos, de modo que o efeែ�vo cumprimento do planejamento permiែ�rá a redução do
passivo existente.
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Tabela 3: Pedidos de ﬁscalização/denúncias ‐ 2° trimestre de 2017

Fonte: Coordenação de Fiscalização de Programas (COFIC)
Tabela 4: Alegações de defesa ‐ 2° trimestre de 2017

Fonte: Coordenação de Fiscalização de Programas (COFIC)

11.
No que tange às ﬁscalizações, consta a previsão de ﬁnalização de 3 (três) ﬁscalizações
iniciadas no primeiro trimestre e a realização de 11 trabalhos previstos no PDAI/ PAINT 2017, totalizando
14 trabalhos.
Tabela 5: Previsão de ﬁscalizações ‐ 2° trimestre de 2017

Fonte: Coordenação de Fiscalização de Programas (COFIC)

12.
O gráﬁco abaixo ilustra a situação do planejamento, considerando a quanែ�dade de dias
úteis até o ﬁm de junho. Como pode ser observado, o planejamento para o segundo trimestre de 2017,
ainda que cumprido integralmente, resultará em atraso das ações do PAINT, em comparação ao tempo
decorrido no exercício, o que poderá gerar diﬁculdades para a completa execução do planejado para o
exercício.
Gráﬁco 2: Previsão de ﬁscalizações ‐ 2° trimestre de 2017
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Fonte: Coordenação de Fiscalização de Programas (COFIC)

13.
As ações de ﬁscalização somaram 2.792 H.h, e os trabalhos con៏�nuos ែ�veram previsão de
1.172 H.h. Assim, está prevista a uែ�lização de 3.964 H.h no trimestre, o que condiz com a disponibilidade
prevista no PAINT.
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE (COPAC)
14.
As ações da COPAC são, em sua maioria, aែ�vidades con៏�nuas ou de elaboração de
documentos periódicos, como disposto na tabela abaixo.
Tabela 6: Previsão de aែ�vidades ‐ 2° trimestre de 2017

Fonte: Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de Controle (COPAC)

CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTOS
15.
O conjunto do planejamento apresentado converge para execução das aែ�vidades do
PDAI/PAINT 2017, ressalvando‐se a necessidade de se equilibrar o andamento das ações ao tempo
decorrido no exercício.
16.
Encaminho o documento para apreciação e aprovação, e, posterior, divulgação na página
da Auditoria Interna na intranet do FNDE e execução pelas unidades.
Documento assinado eletronicamente por MARCILIA DA SILVA GONCALVES, Coordenador(a) de
Planejamento e Acompanhamento das Ações de Controle, em 30/03/2017, às 13:02, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
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Documento assinado eletronicamente por EDUARDO ANTONIO DA GAMA GUERRA CURADO,
Auditor(a) Chefe, em 30/03/2017, às 14:27, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenែ�cidade deste documento pode ser conferida no site
h៊�ps://www.fnde.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0368299 e
o código CRC D9BFED81.
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