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1 – Introdução
1.

O presente plano foi elaborado com a finalidade de nortear as atividades da

unidade de Auditoria Interna (AUDIT) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) para o ano de 2017, em atendimento às normas aplicáveis. O Plano Anual de Auditoria
Interna (PAINT) está previsto na Instrução Normativa nº 24/2015-CGU, a qual define que a ele
cabe a definição dos temas e macroprocessos a serem trabalhados no exercício seguinte. Na
elaboração do PAINT, a unidade de auditoria interna deve considerar “o planejamento
estratégico, a estrutura de governança, o programa de integridade e o gerenciamento de riscos
corporativos, os controles existentes, os planos, as metas, os objetivos específicos, os programas
e as políticas do respectivo órgão ou entidade”.
2.

A elaboração e aprovação do plano segue rito específico, sendo o PAINT

inicialmente encaminhado como proposta pela AUDIT ao Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), até o último dia útil do mês de outubro do
exercício anterior ao de sua execução (Art. 5º da IN CGU 24/2015). Após retorno da CGU, que
deve ocorrer em até 15 dias úteis após seu recebimento, procede-se às revisões eventualmente
apontadas por aquele órgão de controle e, em seguida, encaminha-se o plano para aprovação pelo
Conselho Deliberativo do FNDE até o último dia útil do mês de dezembro (Art. 6º e 7º da IN
CGU 24/2015). A figura abaixo ilustra o rito seguido e os prazos específicos:
Figura 1: Fluxo de aprovação do PAINT
Até 31/10/2016
• Envio da
proposta do
PAINT/2017
para análise da
CGU

Até 30/12/2016

Até 15 dias úteis
do recebimento

• Aprovação
pelo Conselho
Deliberativo do
FNDE

• Retorno ao
FNDE com
manifestação
da CGU

Até 24/02/2017
•Envio à CGU da
versão aprovada,
juntamente com o
RAINT/2016

Fonte: Instrução Normativa nº 24/2015-CGU. Organizado pela COPAC/AUDIT.
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3.

Foi solicitada prorrogação de prazo para envio do PAINT à CGU “pela

necessidade de se realizar alguns refinamentos no referido Plano, considerando, inclusive, que
será o primeiro a ser concebido, nesta Auditoria Interna, sob a égide da referida IN nº 24/2015CGU, o que exigiu tempo adicional para reformulações de algumas rotinas antes adotadas e para
debates internos”. A prorrogação foi concedida até o dia 18 de novembro de 2016, conforme
mensagem eletrônica recebida em 31/10/2016 da titular da Coordenação-Geral de Auditoria da
Área de Educação Básica da Secretaria Federal de Controle Interno do Ministério da
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU).
4.

Neste documento, para apresentação da presente proposta, inicialmente se faz a

identificação do FNDE, registrando suas particularidades organizacionais e estratégicas. Em
seguida, é apresentada a estrutura da unidade de Auditoria Interna, a fim de delinear sua
organização e atuação. Para garantir uma visão ampliada, fez-se a contextualização da atuação
do FNDE, situando-a em relação aos planos para a educação nacional e ao planejamento
orçamentário. A partir da missão e objetivos estratégicos do Governo Federal, do Ministério da
Educação (MEC) e da Autarquia, e considerando o contexto de atuação e a estrutura da AUDIT,
traçou-se a metodologia para definição de temas, programas e localidades prioritárias a partir da
utilização de critérios gerais e específicos, com base em riscos. Para a definição e
dimensionamento das ações, levou-se em conta a capacidade operacional da AUDIT/FNDE.

2 – A atuação do FNDE
5.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), criado pela Lei nº

5.537/1968, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC) cuja missão é prestar
assistência técnica e financeira e executar ações que contribuam para uma educação de qualidade
a todos. Os resultados institucionais esperados, conforme planejamento estratégico da autarquia,
são: recursos técnicos e financeiros na educação; controle e transparência na aplicação dos
recursos, de modo a gerar o fortalecimento da escola e dos sistemas de ensino e contribuir para o
acesso universal à educação de qualidade.
6.

A forma de atuação da Autarquia é diversificada, mas de modo geral está

associada à transferência de recursos para entes subnacionais ou instituições privadas sem fins
lucrativos, sendo que parte significativa dessas transferências se dá por imposição constitucional
3
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e de leis específicas, relacionada ao modelo de execução descentralizada de diversos programas
federais do campo da educação. Os programas geridos pelo FNDE, em sua maioria, estão
associados à Educação Básica, que é historicamente o foco de atuação da entidade. Contudo,
desde 2010 o FNDE passou a ter também importante papel em relação ao ensino superior,
quando assumiu a responsabilidade pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Assim, e
para melhor estruturação deste plano, classificaremos os recursos geridos pela autarquia, e
também sua atuação, em três categorias: Transferências Constitucionais; Financiamento; e
Transferências legais e voluntárias.
7.

A fim de identificar a abrangência de cada uma dessas categorias dentro da ação

do FNDE, apresentamos quadro sintético dos valores previstos em cada uma delas, baseado nos
PAINT dos exercícios respectivos e considerando previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2017, conforme Projeto de Lei nº 02/2016 – CN:
Tabela 1: Orçamento do FNDE (valores nominais)
Valores em bilhões de reais, conforme previsão orçamentária

CATEGORIA
1
2
3
4

Salário-Educação (cotas estaduais e
municipais)
Complementação da União para o
FUNDEB
Fundo de Financiamento Estudantil
(FIES)
Transferências legais e voluntárias
TOTAL

2013

2014

2015

2016

2017

9,33

22%

11,24

25%

12,25

20%

11,83

17%

12,53

17%

10,57

25%

10,3

23%

12,58

21%

12,54

18%

13,91

19%

2,49

6%

1,65

4%

12,59

21%

18,54

27%

20,79

28%

20,04

47%

20,89

47%

22,97

38%

26,13

38%

26,96

36%

42,43

100%

44,08

100%

60,39

100%

69,05

100%

74,19

100%

Fonte: Planos Anuais de Atividades da Auditoria Interna e PLOA – 2017

8.

Os itens 1 e 2, acima, representam transferências constitucionais e correspondem a

cerca de 36% dos recursos previstos para serem geridos pelo FNDE em 2017. A atuação da
Auditoria Interna do FNDE, em relação a essas transferências, aplica-se apenas aos controles
internos adotados pelas áreas responsáveis no âmbito do FNDE, sem se estender para a aplicação
dos recursos pelas esferas que os recebem, vez que a competência para a fiscalização da
aplicação desses recursos é dos órgãos de controle interno e externo locais.
9.

No item 3, percebe-se ao longo dos últimos anos aumento da representatividade

do FIES no conjunto do orçamento do FNDE. Contudo, uma vez que houve trabalho abrangente
sobre o FIES realizado recentemente pelo Tribunal de Contas da União (TCU), cujo acórdão
ainda não foi publicado, e a fim de evitar a sobreposição de esforços, a Auditoria Interna atuará
4
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no acompanhamento das providências empreendidas pelo FNDE para sanar os problemas
apontados, dentro das ações contínuas previstas neste plano.
10.

Assim, o foco das ações da Auditoria Interna para o ano de 2017 será o item 4da

Tabela 1, compreendendo a categoria de transferências legais ou voluntárias, em que há
atualmente uma expressiva diversidade de mecanismos de descentralização. Desde o final da
década de 1990, os programas de educação vêm deixando de ser executados por meio de
convênios e passando a assumir o caráter de transferência automática a partir da previsão em lei
específica que garante o atendimento universalizado ao público destinatário do programa. Como
exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o Programa Dinheiro Direto na
Escola (PDDE) e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), cujos
recursos destinam-se a todos os estados e municípios, de acordo com os objetivos do programa,
sem a necessidade de celebração de acordo ou termo equivalente.
11.

Desde a publicação da Medida Provisória n° 562/2012 (Lei n° 12.695/2012), o

apoio financeiro prestado em caráter voluntário pela União às redes públicas de educação básica
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios é realizado por meio de Termos de
Compromisso, cuja celebração é condicionada aos objetivos propostos no Plano de Ações
Articuladas (PAR), deixando-se de adotar o convênio. A utilização do PAR como instrumento de
planejamento educacional e como pré-requisito para a liberação de recursos da União tem sido
ponto central na articulação com Secretarias de Estado de Educação (SEDUC) e com Prefeituras
Municipais. Assim, o PAR agrega um conjunto de ações relacionadas à atuação do FNDE,
contribuindo para o alcance dos resultados institucionais da Autarquia. Com esse movimento,
torna-se mais tênue a diferenciação entre transferências legais e transferências voluntárias, razão
pela qual as mantemos unificadas na concepção deste Plano.
12.

Além das transferências financeiras, há programas executados por meio de

assistência direta, na qual o FNDE realiza a despesa e faz a descentralização dos itens
adquiridos. O principal exemplo deste modelo é o Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD), cujo atendimento é universal, condicionado à adesão, sendo a aquisição e a gestão da
logística para distribuição dos livros realizada pelo FNDE.
13.

No caso das transferências legais e voluntárias, o caráter descentralizado da

execução dos programas educacionais, com trabalho compartilhado pela União com estados,
5
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Distrito Federal e municípios, exige que as ações da AUDIT se estendam para além dos
trabalhos internos, sendo primordial somar a estes as fiscalizações realizadas no âmbito externo
junto às entidades executoras dos recursos transferidos. As ações externas têm o objetivo de
permitir que a Auditoria Interna avalie com maior extensão os controles internos adotados pelas
diretorias finalísticas da Autarquia na execução e no acompanhamento dos diversos programas
educacionais, bem como que verifique a situação nos entes executores acerca dos temas que
serão objeto de auditorias ao longo do ano.

3 – Atuação da Auditoria Interna do FNDE
14.

De acordo com o Decreto nº 7.691/2012, que aprovou a Estrutura Regimental do

FNDE, a Auditoria Interna é um órgão seccional que tem, entre suas atribuições, a competência
de examinar a conformidade legal dos atos de gestão orçamentário-financeira, patrimonial, de
pessoal e dos demais sistemas administrativos e operacionais da autarquia. Suas ações estão
voltadas para subsidiar a alta gestão com informações sobre as ações de controle que realiza, de
forma a contribuir com o aprimoramento dos controles internos e da gestão do FNDE.
15.

Na atual estrutura, conforme organograma abaixo, a Auditoria Interna conta com

três coordenações: a Coordenação de Auditoria (COAUD), com a competência de realizar
auditorias nas unidades do FNDE, em âmbito interno; a Coordenação de Fiscalização de
Programas (COFIC), com a atribuição de executar as ações de fiscalização dos programas
educacionais junto às entidades que recebem recursos descentralizados pela Autarquia; e a
Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de Controle (COPAC), de caráter
transversal, com a incumbência de coordenar as atividades de planejamento e avaliação, fazer a
divulgação das ações realizadas pela Auditoria Interna, controlar as demandas externas oriundas
de órgãos de controle e garantir o apoio administrativo às ações da Audit.
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Figura 2: Organograma da Auditoria Interna do FNDE

Fonte: Auditoria Interna do FNDE

16.

Para desempenhar as atividades descritas, a Auditoria Interna conta com a força

de trabalho distribuída conforme a tabela abaixo. É importante ressaltar que terceirizados
realizam trabalhos de apoio e estagiários cumprem atividades delimitadas aos objetivos dos
estágios, sendo as atividades de auditoria e fiscalização realizadas exclusivamente por
servidores.
Tabela 2: Quadro de pessoal

Servidores

Equipe de apoio

Área da Auditoria
GABINETE
COPAC
COAUD
COFIC
TOTAL

2016

2017

Terceirizados

Estagiários

2
8
8
19
37

2
6
8
14
30

2
12
2
4
20

4
3
7

Fonte: DIATA1

17.

A tabela acima expressa redução da ordem de quase 22% no número de servidores

da Auditoria previsto para 2017 em relação à força de trabalho responsável pela atuação em
1

Total de servidores verificado em outubro de 2015, já incluídas as chefias.
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âmbito interno e externo disponível quando da elaboração do PAINT 2016. A redução, que
reflete o cenário de gradativa perda de pessoal relatado pelo FNDE no Relatório de Gestão
referente a 2015, limita a atuação da Audit, posto que os trabalhos são definidos de acordo com a
sua capacidade operacional.
18.

Apesar de haver coordenações específicas com equipes próprias de servidores

para atuar em âmbito interno e externo, todas as ações convergem para o alcance dos objetivos
gerais da Audit e permitem maior efetividade quando coordenadas e articuladas. Por isso, as
ações previstas neste Plano, focadas em temas relevantes do FNDE, foram pensadas no sentido
de integrar as ações de controle sob a responsabilidade da COAUD com as de fiscalização junto
a estados e municípios, sob responsabilidade da COFIC. Do mesmo modo, o controle e a
interlocução para o atendimento à CGU e ao TCU, previsto no Art. 17 da IN CGU 24/2015,
implicam em trabalho articulado entre a COAUD e a COPAC; enquanto a atividade de
articulação junto à CGU prevista no Art. 18 é desempenhada por todas as instâncias da Audit,
em que pese ser mais intensificada no âmbito da COAUD. A busca dessa articulação exige que
as ações levem em conta o contexto de atuação do FNDE e convirjam para a avaliação dos
controles internos, resultando no aperfeiçoamento dos processos administrativos e dos controles
e agregando valor à gestão da autarquia.

4 – Contexto da atuação do FNDE
19.

A educação é um direito social previsto na Constituição Federal de 1988 e visa ao

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho. Os princípios constitucionais da educação brasileira preconizam a garantia de
padrão de qualidade, equidade, pluralismo, valorização dos profissionais da educação escolar e
gestão democrática nas instituições públicas. Por seu caráter geral, os princípios norteiam a
elaboração de planos específicos.
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4.1.

20.

Plano Nacional de Educação (PNE)

O art. 214 da Constituição Federal de 1988 prevê a elaboração de plano de

duração decenal, com o objetivo de articular as ações da educação nacional, definindo diretrizes,
objetivos, metas e estratégias para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em
seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos
dos diferentes entes federativos. Nesse sentido, em 2014 foi aprovado o Plano Nacional de
Educação (PNE 2014-2024), instituído por meio da Lei n° 13.005/2014. Como disposto em
documento do MEC:
as metas são orientadas para enfrentar as barreiras para o acesso e a permanência; as
desigualdades educacionais em cada território com foco nas especificidades de sua
população; a formação para o trabalho, identificando as potencialidades das dinâmicas
locais; e o exercício da cidadania. A elaboração de um plano de educação não pode
prescindir de incorporar os princípios do respeito aos direitos humanos, à
sustentabilidade socioambiental, à valorização da diversidade e da inclusão e à
valorização dos profissionais que atuam na educação de milhares de pessoas todos os
dias2.

21.

As metas do PNE estruturam-se em torno dos seguintes eixos: garantia do direito

à educação básica com qualidade, relativo ao acesso, à universalização da alfabetização e à
ampliação da escolaridade e das oportunidades educacionais (metas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11);
promoção da equidade, redução das desigualdades e valorização da diversidade (metas 4 e 8);
valorização dos profissionais da educação (metas 15, 16, 17 e 18); ensino superior (metas 12, 13
e 14); e gestão democrática e financiamento da educação (metas 19 e 20). Para cada meta, há
estratégias estabelecidas para a consecução.
22.

A execução do plano e o alcance das metas são compromissos nacionais, cuja

efetivação exige coordenação federativa, a qual, em regra, deve ser feita pelo MEC. Diversas
metas são relacionadas a processos de recenseamento e avaliação, competindo ao Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), outras são relacionadas
ao ensino superior, em grande parte sob responsabilidade da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e outras têm sua efetivação relacionada à ação direta de
estados e municípios. Assim, o plano é focalizado na educação como um todo e assume
característica matricial, havendo expressiva interdependência de metas.
2

Planejando a Próxima Década: Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de Educação, disponível em

http://pne.mec.gov.br/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf.
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23.

Para direcionamento deste PAINT, foram analisadas as estratégias de cada uma

das metas, sendo, a partir delas, identificadas as principais relações da atuação do FNDE com a
efetivação do PNE. Podem-se destacar as seguintes metas:
i.

Meta 1, de universalizar a educação infantil na pré-escola e ampliar a oferta de
educação infantil em creches. A estratégia 1.5 propõe “manter e ampliar, em regime
de colaboração e respeitadas as normas de acessibilidade, programa nacional de
construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de equipamentos,
visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de educação
infantil”;

ii.

Meta 7, de fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a melhorar
as médias nacionais para o Ideb. A estratégia 7.5 propõe a formalização e execução
dos planos de ações articuladas (PAR), em suas múltiplas dimensões, como meio para
ampliar a qualidade da educação. A estratégia 7.17 estabelece a ampliação e
aprofundamento dos programas suplementares de transporte, material didático e
alimentação;

iii.

Meta 12, de elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50%
(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população
de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e
expansão com, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas no
segmento público. Entre as estratégias, há forte presença do FIES, sempre com o
propósito de ampliação (estratégias 12.5, 12.6 e 12.20).

24.

As metas 1 e 7 estão associadas às transferências legais e voluntárias realizadas

pelo FNDE, enquanto a meta 12 refere-se sobremaneira ao financiamento estudantil. Quanto às
transferências constitucionais, o Salário-Educação é tratado na meta 20, especificamente na
estratégia 20.2, que prevê “aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da
arrecadação da contribuição”, a cargo da Receita Federal. O FNDE não realiza monitoramento e
nem recebe prestações de contas do Salário-Educação, assim como ocorre no FUNDEB, porém,
em relação a este último, tem a atribuição de garantir apoio e capacitação aos membros dos
Conselhos de Acompanhamento e Controle Social (CACS) para garantir a efetividade de sua
atuação (estratégias 19.1 e 20.4).
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25.

Cumpre registrar dois importantes elementos presentes em diversas estratégias e

que possuem relação com as ações do FNDE. Um deles refere-se à acessibilidade como
preocupação transversal, recebendo atenção específica em toda a meta 4 e ainda presente nas
estratégias 1.5 e 7.18, o que evidencia a busca por garantir, entre outros, condições adequadas de
mobilidade aos estudantes com deficiência, visando à equidade.
26.

Ao considerar que os desafios e metas a serem alcançados exigem o aumento dos

investimentos públicos em educação, a meta 20 do PNE prevê ampliar o investimento público
em educação de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do
país no seu quinto ano de vigência e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio
(2024). Esta meta tem sido objeto de profundos debates na sociedade e, especialmente frente ao
atual cenário político-econômico, sua implementação se depara com restrições orçamentárias,
cujas discussões atualmente se pautam em torno da PEC n° 241/2016, que propõe o
estabelecimento de limites rígidos para os gastos públicos pelos próximos 20 anos, o que poderá
ter repercussões expressivas no atingimento das metas do PNE e na atuação do FNDE.

4.2.

27.

Plano Plurianual (PPA)

A materialização das estratégias do PNE, naquilo que repercute no orçamento

federal, precisa estar contemplada no Plano Plurianual (PPA 2016-2019), aprovado por meio da
Lei n° 13.249/2016. O PPA é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes,
objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas
públicas, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento
sustentável. No PPA atual, são prioridades da administração pública federal para o período 20162019:
I - as metas inscritas no Plano Nacional de Educação;
II - o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC; e
III - o Plano Brasil sem Miséria - PBSM.

28.

As ações previstas com foco na educação estão alinhadas ao PNE, uma vez que,

conforme mensagem presidencial referente ao PPA, “diante de sua relevância, o PPA 2016-2019,
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na qualidade de instrumento de médio prazo, buscou incorporar o espírito do PNE na definição
de suas Metas e Iniciativas“. Assim, a Lei n° 13.005/2014, que aprova o PNE, e a Lei n°
13.249/2016, que aprova o PPA, bem como a atual proposta orçamentária para 2017, balizam o
presente PAINT.
29.

Contudo, é imprescindível que seja levado em conta o atual cenário político-

econômico do país, que sinaliza redução de recursos para alguns programas, notadamente de
transferências voluntárias como o Caminho da Escola e o Proinfância, o que pode prejudicar o
atingimento das metas do PNE e enseja a realização de ações de controle voltadas à identificação
dos riscos associados aos possíveis contingenciamentos. Por outro lado, os riscos de
contingenciamentos podem eventualmente afetar, entre outros, os próprios recursos de que a
Audit dispõe para realização de suas atividades, especialmente àquelas programadas em âmbito
externo, como ocorreu no final de 2015, quando se teve restrição para concessão de diárias e
passagens para os deslocamentos de fiscalização.

4.3.

30.

Planejamento Estratégico do FNDE

Considerando que a finalidade do PAINT é “definir temas e macroprocessos a

serem trabalhados no exercício seguinte” (Art. 2º da IN CGU 24/2015), faz-se necessário trazer
elementos da organização estratégica do FNDE. Ainda que o planejamento seja de caráter
dinâmico, passando por um processo contínuo de reformulações, é imprescindível que o referido
documento seja tomado como importante critério geral de referência, uma vez que representa,
também, uma ferramenta de médio prazo.
31.

A figura a seguir ilustra os macroprocessos e objetivos institucionais do FNDE.
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Figura 3: Mapa Estratégico do FNDE

Fonte: FNDE Estratégico – www.fnde.gov.br

32.

Para alcançar os objetivos estratégicos e fazer frente à sua missão, o FNDE

encontra-se organizado em 11 macroprocessos dispostos em torno de três grandes eixos,
conforme mapeamento de processos resumido no esquema abaixo:
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Figura 4: Eixos Estratégicos do FNDE

Macroprocessos Gerenciais
•Gerir Gabinete do Presidente;
•Assessorar gestão estratégica do órgão;
•Assessorar relações e comunicação institucional.

Macroprocessos Finalísticos
•Gerir Ações Educacionais
•Gerir Fundos e Benefícios
•Gerir Articulação e projetos educacionais

Gerir Macroprocessos de Suporte
•Gerir Procuradoria Federal
•Realizar Gestão Orçamentária e Financeira
•Gerir Serviços Administrativos
•Gerir Tecnologia da Informação
•Gerir Auditoria
Fonte: FNDE Estratégico – www.fnde.gov.br

33.

A relação entre os macroprocessos e os objetivos estratégicos sinaliza um

conjunto de focos prioritários elencados nos documentos disponíveis na página do FNDE, nos
quais os trabalhos de Auditoria devem ser centrados a fim pautar sua atuação em temas mais
relevantes, contribuindo de forma mais efetiva para a gestão da autarquia. Para a definição dos
trabalhos, é importante considerar também que o Planejamento Estratégico para o período 20132017 define os seguintes projetos estratégicos:
•
•
•
•
•

Metodologias Inovadoras;
Monitoramento Integrado;
Contas On-line (SiGPC);
Assessoria de Gestão Corporativa; e
Fies – Técnico e pós-graduação.
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4.4.

Macroprocessos e Temas

34.

Os macroprocessos citados encontram-se distribuídos da seguinte forma:

Tabela 3: Macroprocessos do FNDE

UNIDADE

Macroprocessos

Gabinete da Presidência e Assessorias

Gerir Gabinete do Presidente
Assessorar gestão estratégica do órgão
Assessorar relações e comunicação institucional

Diretoria de Ações Educacionais

Gerir Ações Educacionais

Diretoria de Gestão de Fundos e Benefícios

Gerir Fundos e Benefícios

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos
Educacionais
Diretoria Financeira

Gerir Articulação e projetos educacionais
Realizar Gestão Orçamentária e Financeira

Diretoria Administrativa

Gerir Serviços Administrativos

Diretoria de Tecnologia

Gerir Tecnologia da Informação

Procuradoria Federal no FNDE

Gerir Procuradoria Federal

Auditoria Interna

Gerir Auditoria
Fonte: FNDE Estratégico – www.fnde.gov.br

35.

Assim, dada a relação direta entre os macroprocessos definidos no Planejamento

Estratégico e as unidades organizacionais do FNDE, serão feitas referências apenas às unidades
na identificação dos critérios deste PAINT, trazendo-se implícitos os macroprocessos. Pelo
mesmo motivo, torna-se necessário o levantamento de temas específicos para o desenvolvimento
dos trabalhos, uma vez que determinadas temáticas permitem considerar tanto as unidades (e
macroprocessos) quanto os projetos sensíveis da Autarquia, possibilitando a visualização do
encadeamento entre os processos de uma e de outra unidade.

5 – Critérios para elaboração do PAINT
36.

A partir da contextualização realizada e tendo como base a estrutura da Auditoria

Interna do FNDE, tratamos a seguir dos critérios para definição das ações a serem realizadas em
15
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2017. Para tanto, é necessário considerar que os PAINT3 elaborados pela Auditoria Interna do
FNDE têm buscado estimular uma progressiva integração entre os trabalhos de âmbito interno,
centrados anteriormente nos itens de caráter obrigatório das Instruções Normativas nº 07/2006CGU e 01/2007-SFC/CGU, e os trabalhos de âmbito externo, mediante a incorporação dos
programas priorizados nas fiscalizações como escopo das análises de avaliação de controles
internos.
37.

A seleção de programas vinha sendo feita de modo a valorizar a atuação nos

programas estratégicos do FNDE e a seleção de entidades a serem fiscalizadas baseava-se na
utilização de recursos estatísticos baseados em componentes de risco, adotando-se ainda reserva
de contingência para atendimento a demandas supervenientes que exigissem atuação da
Auditoria. Cabe registrar que, na execução dos PAINT de 2014, 2015 e 2016, observou-se que a
reserva de contingência foi suficiente para atender as demandas de inclusão no Plano
(denominadas extra-PAINT), mantendo-se preservado o planejamento original.

5.1.

38.

Fundamentação para o PAINT 2017

A proposta do PAINT 2017 se fundamenta na Instrução Normativa nº 24/2015-

CGU, de 17/11/2015, que passou a normatizar a elaboração do PAINT em substituição à IN
07/2006-CGU e à IN 01/2007-SFC/CGU, as quais fundamentaram a elaboração dos planos dos
anos anteriores. Com a publicação da IN CGU 24/2015, houve alterações em relação à
obrigatoriedade de itens do PAINT e ampliou-se a necessidade de se buscar uma maior
integração entre as áreas de auditoria e fiscalização.
39.

A atual norma explicita que são princípios orientadores do PAINT a segregação

de função e a necessidade de preservação da independência da unidade de Auditoria Interna,
sendo vedada a inclusão de atos de gestão no plano da Auditoria Interna. Por outro lado, a
elaboração do plano deve dialogar com a gestão da instituição, uma vez que deverá considerar o
planejamento estratégico, a estrutura de governança, o programa de integridade e o
gerenciamento de riscos corporativos, os controles existentes, os planos, as metas, os objetivos

3

O histórico dos PAINT dos últimos anos pode ser verificado no PAINT 2016, disponível na página do FNDE.
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específicos, os programas e as políticas do respectivo órgão ou entidade (Art. 2° da IN CGU
24/2015).
40.

Quanto ao conteúdo exigido para o PAINT, a IN CGU 24/2015 traz forte

preocupação de que os trabalhos da Auditoria Interna sejam norteados por critérios de risco. Tal
preocupação evidencia-se pela exigência de que o plano contenha, no mínimo:
i.

relação dos macroprocessos ou temas passíveis de serem trabalhados,
classificados por meio de matriz de risco, com a descrição dos critérios utilizados
para a sua elaboração;

ii.

identificação dos macroprocessos ou temas constantes da matriz de risco, a serem
desenvolvidos no exercício seguinte, considerando o prazo, os recursos
disponíveis e os objetivos propostos.

41.

Como tratado anteriormente, esta Audit já explicitava critérios gerais e específicos

em seus planos, pautando sua atuação a partir da identificação dos programas estratégicos e
fundamentando a escolha dos entes a serem visitados nas ações de fiscalização com base em
riscos, sinalizando, assim, a preocupação em atuar de forma sistemática com vistas a contribuir
para mitigar riscos institucionais. Para o estrito cumprimento das exigências trazidas pela IN
CGU 24/2015, contudo, e considerando a ampla abrangência das ações do FNDE, seria de
fundamental importância considerar a política de gestão de risco da instituição.
42.

A Instrução Normativa Conjunta nº 01/2016-CGU e MPOG, de 10 de maio de

2016, estabeleceu o prazo de 12 meses “para que os órgãos e entidades do Poder Executivo
federal adotem medidas para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, aos
controles internos, e à governança”, e o Relatório de Gestão do FNDE relativo a 2015 dispunha
que:
Apesar dos avanços alcançados em seus controles internos, o FNDE ainda não dispõe
de instrumentos normativos que definam parâmetros para tratar ou diagnosticar
riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem
como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente
adoção de medidas para mitigá-los. Sendo assim, não existe uma prática
institucionalizada para definição de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que possam ser assumidos nos diversos níveis da gestão.

43.

Assim, a política de gestão de riscos do FNDE está em fase de elaboração, não

havendo instrumentos formalizados ou suficientemente consolidados que permitam que se parta
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de uma matriz de risco institucional para a elaboração deste PAINT. De todo modo, visando
atender à IN CGU 24/2015 e garantir o devido cumprimento das competências dessa Audit,
encontram-se elencados abaixo os critérios adotados na proposição dos trabalhos para o
exercício de 2017.

5.2.

44.

Critérios gerais da proposta de PAINT 2017

A definição dos critérios partiu das perspectivas do PNE, que refletem premissas

da Constituição Federal de 1988 e se constituem nos fatores de mais longo prazo considerados
neste Plano. Os elementos de médio prazo foram oriundos do Plano Plurianual (PPA 2016-2019)
e do Planejamento Estratégico do FNDE (PE 2013-2017). Por fim, as leis orçamentárias anuais e
a estrutura e organização da Audit, abordadas anteriormente, foram aspectos que, para a
definição da presente proposta de plano anual, precisam ser considerados de curto prazo. Assim,
este documento leva em conta, especialmente, os seguintes elementos:
Figura 5: Documentos de base para o PAINT

Longo
Prazo

• Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024)

• Plano Plurianual (PPA 2016-2019)
• Planejamento Estratégico do FNDE (PE 2013-2017)
Médio Prazo
• Leis orçamentárias anuais
• Capacidade Operacional da Auditoria Interna
Curto Prazo

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

45.

A partir dos elementos até aqui dispostos e considerando todo o contexto de

atuação do FNDE, a Audit realizou diversas reuniões de levantamento de temas prioritários
passíveis de serem trabalhados para o exercício de 2017, das quais participaram o Auditor Chefe
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e representantes de todas as suas unidades internas. Os temas relacionados possuem ampla
extensão e encontram-se listados a seguir:
i.

Acessibilidade: tema em destaque no PNE, permite a verificação da contribuição efetiva do
FNDE para o acesso universal à educação, colocado no Planejamento Estratégico como
contribuição esperada à sociedade;

ii.

Contingenciamento: tema relevante do cenário político-econômico atual, que pode repercutir
nos objetivos institucionais do FNDE e no atingimento das metas do PNE;

iii.

Contratos de T.I.: relacionado ao objetivo estratégico do FNDE de “Promover a modernização
da infraestrutura física e tecnológica”, é apontado como meio que tem sido proposto na autarquia
para alcance de diversas metas internas;

iv.

Controle social: tema em destaque na Meta 19 do PNE e associado ao objetivo estratégico do
FNDE de “Incentivar o Controle Social”, estando ainda em evidência pelo elevado número de
prestações de contas que contam com parecer de conselho social. No Relatório de Gestão de
2015, o FNDE aponta que o ambiente de controle relacionado aos programas geridos pela
autarquia envolve também “auxílio do controle social, que deve ser viabilizado”;

v.

Gestão de pessoas: tema apontado como de risco no Relatório de Gestão de 2015 que alerta
sobre a gradativa perda da força de trabalho da autarquia e aponta a necessidade de se atentar para
essa questão para "evitar uma futura incapacidade do FNDE em atender às demandas da política
educacional do País" (RG 2015, p. 205);

vi.

Gestão de Risco: tema ainda incipiente na autarquia e que precisará ser objeto de atenção em
2017 para viabilizar o cumprimento da IN nº 01/2016-MPOG/CGU e o aprimoramento dos
planos anuais de auditoria, com vistas ao cumprimento pleno da IN CGU 24/2015;

vii.

Gestão Financeira: tema de relevância acentuada pelo fato de ser a assistência financeira, o
financiamento ou a transferência de recursos constitucionais o ponto central das atividades do
FNDE, especialmente considerando-se que o cenário econômico do País aponta para períodos de
austeridade e de recursos escassos para aplicação nas políticas públicas;

viii.

Monitoramento: associado a projeto estratégico do FNDE para o período 2013 a 2017, é
fundamental para gerar ambiente de conhecimento acerca da execução das políticas públicas que
contam com atuação da autarquia; para viabilizar a melhoria da capacidade do FNDE de atender
demandas por informações da sociedade e dos órgãos de controle interno e externo; para permitir
a avaliação sobre o cumprimento do objeto e objetivos das transferências; e, por fim, para
embasar melhorias nos programas;

ix.

Prestação de Contas: tema tratado em projeto estratégico do FNDE para o período 2013 a
2017, tem sido objeto de atenção detida nas últimas prestações de contas da autarquia e de
acompanhamento continuo pelos órgãos de controle (CGU; TCU e Ministério Público Federal);

x.

Acompanhamento de recomendações e determinações de órgãos de controle interno
e externo: tema impositivo pelas disposições da IN CGU 24/2015 e determinante para a
articulação dos trabalhos da Auditoria Interna com aqueles realizados pelo TCU e pela CGU;
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xi.

Acompanhamento de recomendações Audit: tema decorrente da necessidade de garantir
efetividade às ações da Auditoria Interna e também objeto de atenção pela IN CGU 24/2015;

xii.

Registro de Preços: tema destacado nos últimos anos pela inovação representada, pelo volume
de recursos financeiros envolvidos e pelo potencial de assistência técnica aos entes subnacionais;

xiii.

Transparência: tema tratado no objetivo estratégico do FNDE de “Controle e transparência na
aplicação dos recursos”, tem sua relevância acentuada em decorrência da Lei de Acesso à
Informação (LAI) e, mais recentemente, pelo Acórdão nº 3022/2015 – TCU/Plenário
e 1007/2016 – TCU/Plenário, que exigem do FNDE a disponibilização de Dados Abertos.

46.

Os temas citados não esgotam as atividades do FNDE, mas foram considerados

relevantes por sua representatividade no contexto em que a autarquia atua. Para tal definição,
foram levados em conta também os resultados de trabalhos anteriores da Auditoria Interna,
relatados no RAINT de anos anteriores e nos relatórios de atividades de 2016.

5.2.1. Critérios de priorização dos temas
47.

A priorização dos temas se deu pelo apontamento dos riscos inerentes respectivos

e por métricas para avaliação do impacto desses riscos, com vistas a definir o objeto, o escopo e
o âmbito de atuação quanto ao trabalho de Auditoria a ser desenvolvido: se interno, externo ou
ambos. A priorização dos temas citados acima consta na Tabela 3, abaixo.
48.

Para as métricas de impacto foram estabelecidos critérios relativos a

materialidade, criticidade, relevância, viabilidade e maturidade (presença da Audit). O critério de
materialidade adotado foi predominantemente financeiro e está relacionado ao montante de
recursos das ações avaliadas quanto a cada risco. A criticidade, por sua vez, foi avaliada pelo
grupo de trabalho da Auditoria Interna na elaboração do PAINT e definida como a probabilidade
de ocorrência dos riscos associados ao cumprimento da missão institucional do FNDE. Já a
relevância foi definida como a valoração do tema no âmbito do FNDE. No que diz respeito à
viabilidade, identificou-se a disponibilidade da informação e as ferramentas disponíveis para
avaliação tanto no FNDE quanto nas entidades executoras dos recursos relacionados aos temas
escolhidos. Por fim, o critério maturidade refletiu a presença da Auditoria Interna em relação ao
tema, decorrente de rotinas anteriores que o abordavam, inclusive mediante o acompanhamento
das determinações e recomendações dos órgãos de controle.
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49.

Os principais riscos apontados pela Audit em relação a cada um dos temas e seus

respectivos objetos de trabalho foram avaliados segundo os critérios acima e posteriormente
classificados em prioridade “Baixa”, “Média” ou “Alta”. A escala utilizada para classificar os
critérios em cada tema objeto de avaliação foi a seguinte: Alta = prioridade 0; Média =
prioridade 1; e Baixa = prioridade 2, exceto no quesito maturidade, em que se utilizou a relação
inversa, com a prioridade zero para baixa maturidade da Audit em relação ao tema. A
identificação final da prioridade se deu pela soma dos quesitos para cada objeto apontado,
conforme Anexo I, e sua síntese pode ser vista na tabela abaixo:
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Tema

Objeto

Gestão Financeira

Verificação dos controles e do processo de gestão
financeira das contas específicas dos programas do
FNDE, incluindo da existência de mecanismos de
alerta quando de anormalidades na movimentação.

Monitoramento

Avaliação da estrutura, alcance e critérios para
atuação das diretorias no de monitoramento dos
programas do FNDE.

Prioridade

Tabela 4: Temas a serem trabalhados em 2017, por ordem de prioridade:

Riscos Inerentes

0

Uso indevido dos recursos para finalidades diversas;
Inexecução do objeto dos programas, com prejuízos aos objetivos
das políticas públicas;
Desperdício de recursos públicos em razão da não utilização dos
valores disponíveis em conta.

1

Desconhecimento ou fragilidades nas informações sobre a execução
dos programas;
Redução da capacidade de propor melhorias na execução e na
formulação das políticas públicas;
Dificuldade de atendimento a demandas de órgãos de controle e do
cidadão;
Dificuldade de se posicionar quanto ao cumprimento do objeto nas
prestações de contas.

Transparência

Verificação da disponibilidade e facilidade de acesso
às informações sobre os programas e sua execução,
bem como da existência de instrumentos adotados
para estimular o controle social.

1

Contingenciamento

Verificação de obras concluídas do Proinfância, com
mobiliário pactuado e recurso não liberado.

2

Contingenciamento

Controle social

Verificação de obras do Proinfância que estejam
iniciadas fisicamente e inconclusas, com recursos
transferidos e a transferir, avaliando-se o impacto de
eventuais interrupções no cumprimento do
cronograma de desembolso por parte do FNDE.
Verificação das condições de atuação dos conselhos
de controle sociais instituídos, levantando-se
informações sobre sua capacidade técnica e
operacional, infraestrutura e autonomia.

Dificuldades na execução e prestação de contas dos programas
pelos entes parceiros;
Limitar a atuação do controle social, deixando de cumprir objetivo
estratégico do FNDE;
Aumento do número de demandas pontuais por informações,
comprometendo a tempestividade e consistência das respostas;
Redução da credibilidade da instituição junto aos diversos atores
externos.
Prejuízo à consumação da política pública, com obras concluídas e
sem condições de entrar em funcionamento devido à ausência de
mobiliário e equipamentos.

2

Prejuízo à conclusão de objetos e ao alcance de objetivos de
transferências voluntárias.

2

Não cumprimento da missão institucional dos conselhos;
Fragilidade das informações geradas e do posicionamento dos
conselhos quanto à execução das políticas educacionais sob sua
responsabilidade.

Prestação de Contas

Avaliação de eventuais transferências que não
estejam sendo representadas como obrigação de
prestar contas no SiGPC e/ou nos controles internos
da DIFIN.

2

Não exigir a prestação de contas de recursos que gerem esta
obrigação e que tenham ficado despercebidos.

Acessibilidade

Verificação da existência de infraestrutura de acesso
nas escolas com estudantes com limitações de
mobilidade e da disponibilização de veículos, bens e
equipamentos a estudantes com deficiência.

3

Restrição do acesso à educação, com prejuízo aos objetivos dos
programas do FNDE, com inobservância à meta 4 e às estratégias
1.5 e 7.18 do PNE.

Gestão de Risco

Acompanhamento do cumprimento IN nº 01/2016CGU/MPOG.

4

Vulnerabilidade em razão da não identificação dos riscos inerentes;
Ffalta de atendimento à regra imposta a toda a administração
federal.

Recomendações de
Órgãos Controle

Acompanhamento das recomendações e
determinações do TCU e da CGU

4

Sanções aos gestores do FNDE;
Restrição na aprovação das prestações de contas anuais da
Atuarquia.

Contratos de T.I.

Inspeção de contratos de T.I.

5

Impacto negativo na execução dos processos internos de trabalho,
podendo implicar em insucesso dos projetos educacionais.

Gestão de pessoas

Verificação da ocorrência de desvios de função, ou
seja, atribuição de funções incompatíveis com a
atividade do colaborador (terceirizados e consultores).

5

Eventual constatação restritiva em relatórios de auditorias de
órgãos de controle.

Recomendações AUDIT

Acompanhamento das recomendações emitidas pela
Auditoria Interna

5

Não implementação das recomendações da AUDIT, fazendo com que
a gestão deixe de aproveitar as oportunidades de melhorias.

Contingenciamento

Contratos administrativos vigentes, com pagamentos
pendentes

6

Inviabilidade de honrar compromissos assumidos em contratos, com
imposição de ônus adicional às contratações, com possibilidade de
reclamações por indenizações na via administrativa e judicial.

Fonte: Auditoria Interna do FNDE
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50.

Pelo critério adotado, o tema “Gestão Financeira” se apresenta como prioridade

zero para o próximo exercício, seguido dos temas “Monitoramento” e “Transparência”, que
ficam como prioridade 1, e assim por diante, conforme quadro acima. A partir desta ordenação, o
limite dos trabalhos da AUDIT será dado pela sua capacidade operacional, uma vez que, diante
de tais restrições, não é viável desenvolver trabalhos em todos os temas elencados. De todo
modo, tem-se que alguns temas poderão ser abordados de forma direta, enquanto outros poderão
ser vistos de forma transversal, como será discutido mais à frente. Ademais, alguns temas serão
mais acessíveis por trabalhos internos, enquanto outros poderão ser melhor abordados a partir da
atuação externa, de fiscalização.
51.

A seguir, apresentamos delimitação específica, por tema apontado, com maior

especificação quanto àqueles que se colocam como prioritários.

5.2.2. Delimitação dos temas

5.2.2.1.

Gestão Financeira

52.

A gestão financeira representa parte significativa das atividades realizadas pelo

FNDE. O tema posto de forma ampla induz à reflexão sobre todos os processos desenvolvidos na
Autarquia. Visando à delimitação de escopo para trabalhos de auditoria, compreende-se aqui este
tema como englobando:
i.

Verificação do cumprimento das exigências que precedem a liberação de recursos
financeiros;

ii.

Acompanhamento dos instrumentos de comunicação e transparência sobre a liberação de
recursos financeiros;

iii.

Avaliação dos controles referentes à movimentação financeira nas contas bancárias, ao
longo do período de execução, incluindo a verificação de cumprimento das previsões do
Decreto nº 7.507/2011 e da Resolução CD/FNDE nº 44/2011, bem como do cumprimento
dos acordos entre o Banco do Brasil e o FNDE, notadamente no que concerne às formas
de movimentação das contas e cobranças de tarifas bancárias;
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iv.

Procedimentos adotados para acompanhamento sistemático das movimentações
financeiras das transferências realizadas, em especial quanto às obras, verificando-se a
existência de mecanismos de alerta para identificação de movimentações indevidas e de
recursos paralisados nas contas sem utilização no objeto;

v.

Procedimentos de verificação e tratamento dos saldos em contas específicas dos
programas do FNDE, notadamente quanto à reprogramação ou restituição.

53.

Nota-se clara relação do item ‘i’ com a gestão de riscos, do item ‘ii’ com o

controle social e com a transparência, do item ‘iii’ com o monitoramento, a transparência e a
gestão de riscos, do item ‘iv’ com o monitoramento e a gestão de riscos e do item “v” com o
contingenciamento e a prestação de contas. Ademais, o ato de transferir recursos implica na
constituição da obrigação de prestar contas, prevista no parágrafo único do art. 70 da
Constituição Federal de 1988 e que, no FNDE, converge para o Sistema de Gestão de Prestação
de Contas do FNDE. Assim, todo o processo de gestão financeira, como definido acima, possui
profunda relação com o tema Prestação de Contas.

5.2.2.2.

Monitoramento

54.

O monitoramento dos programas, sob responsabilidade do gestor federal, é de

extrema importância para garantir a boa e regular aplicação dos recursos repassados e para a
efetividade das ações financiadas. Nesse sentido, o tema é considerado um dos cinco itens
prioritários do Planejamento Estratégico do FNDE (2013-2017), que contém proposta para a
implementação de sistemática de Monitoramento Integrado.
55.

O monitoramento abrangente da execução dos programas fortalece o pacto

federativo e a comunicação entre os entes, previne desvios e fraudes, tem impacto na
transparência, ao permitir a coleta e a divulgação de dados sobre o funcionamento das ações, e é
essencial para o alcance e a efetividade dos investimentos públicos em educação. Ao gerar
conhecimento sobre a execução dos diversos programas, ele permite ao FNDE responder com
melhor consistência e tempestividade às demandas originárias dos cidadãos e dos órgãos de
controle e contribui com o aprimoramento das políticas públicas. Por fim, considerando a
diversidade das ações e mecanismos de repasse, utilização e prestação de contas dos programas
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educacionais a cargo do FNDE, o monitoramento se reveste também de importante papel
pedagógico, ao esclarecer tempestivamente sobre as normas e procedimentos que devem ser
adotados pelos parceiros.
56.

Assim, o tema, com prioridade 1 na classificação de risco realizada, será objeto de

ações internas da Audit, com foco na avaliação da estrutura, alcance e critérios do
monitoramento dos programas do FNDE, e de ações externas, em complementaridade à
avaliação interna, que buscará verificar in loco a percepção do acompanhamento realizado pelas
diretorias finalísticas da Autarquia acerca da execução dos recursos descentralizados.

5.2.2.3.

Transparência

57.

Pela alta capilaridade das ações do FNDE e pela expressividade dos valores

envolvidos na sua atuação, a transparência é um elemento fundamental para fomentar o controle
social, manter confiabilidade por parte dos diversos atores das políticas educacionais e evitar
demasiados pedidos pontuais de informação, bem como para garantir cumprimento aos preceitos
legais vigentes, notadamente quanto à Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI).
58.

Esse tema foi objeto de recentes deliberações do Tribunal de Contas da União

(TCU), tais como os Acórdãos nº 3022/2015 e n° 1007/2016, ambos do Plenário, com
determinações de elaboração do Plano de Dados Abertos e de publicação posterior de dados,
especialmente, do FIES, do PNAE, do FUNDEB, do Pronatec e do PDDE. Com efeito, foi
editada a Portaria FNDE nº 499, de 05/10/2016, que instituiu o Comitê Gestor da Informação
(CGINFO), com a finalidade de definir diretrizes sobre a publicação dos dados oficiais, de
estabelecer responsabilidades ligadas à abertura de dados e de realizar o acompanhamento das
ações de abertura de dados, sempre avaliando a efetividade dessas ações no âmbito do FNDE.
59.

A projeção de trabalho nesse tema, considerando sua transversalidade, é que se

leve em consideração não somente o atendimento às determinações ou o cumprimento dos
dispositivos legais aplicáveis, mas se efetivamente as informações são acessíveis e se chegam ao
conhecimento dos principais atores externos, notadamente os gestores locais e os integrantes dos
conselhos incumbidos formalmente do controle social. Devem-se avaliar, ainda, os instrumentos
adotados pelas diretorias do FNDE para divulgação do funcionamento dos programas; a
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existência e a facilidade de acesso a informações sobre a execução deles; e a existência de
instrumentos adotados pelas diretorias para fomentar o controle social de forma mais ampla,
além dos normativos previstos para os conselhos sociais instituídos.

5.2.2.4.

Contingenciamento

60.

A possibilidade de restrição orçamentária para os próximos exercícios precisa ser

considerada em face do atual cenário político-econômico. Uma vez que o FNDE vinha operando
com orçamento crescente, exercício após exercício, um cenário de contingenciamentos apresenta
a necessidade de garantir que compromissos já assumidos sejam levados a efeito. No
levantamento dos temas, foram pontuados três focos de atenção:
i.

Compromissos financeiros assumidos em decorrência de contratos administrativos,
avaliando possíveis dificuldades em se cumprir as cláusulas de pagamento contratuais em
decorrência dos contingenciamentos;

ii.

Obras com recursos transferidos e a transferir, sem que tenha havido a conclusão,
avaliando o impacto de eventuais interrupções no cumprimento do cronograma de
desembolso por parte do FNDE;

iii.

Obras de construção de unidades de ensino que tenham sido concluídas e tenham
mobiliário

pactuado,

mas

com

recurso

ainda

não

liberado

em

razão

de

contingenciamento, dificultando o início de funcionamento dessas instituições.

61.

Cada um dos objetos acima foi abordado de forma distinta e o resultado apontou

também para níveis de maturidade distintos. Quanto ao item ‘i’, a redução da prioridade se dá em
razão de em 2016 ter sido desenvolvido trabalho nesse sentido nos programas do livro, que
incluiu proposição de encaminhamento para que o Gabinete da Presidência atuasse quanto à
avaliação da mesma ocorrência em casos similares em outros contratos, adotando medidas com
orientação da Procuradoria Federal do FNDE.
62.

Os outros dois itens assumem maior prioridade por representarem o risco de que

obras fiquem inclusas ou, quando concluídas, não sejam colocadas em funcionamento e à
disposição da sociedade, com possibilidades concretas de abandono e depredações,
comprometendo a consumação da política pública.
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5.2.2.5.

Controle Social

63.

O controle social é elemento fundamental para que os programas que contam com

recursos do FNDE sejam adequadamente executados, por isso o FNDE coloca entre os objetivos
estratégicos o de “Incentivar o Controle Social”. Um fator importante para este incentivo é a
transparência, tratada anteriormente. Outro aspecto importante do Controle Social são os
conselhos, notadamente Conselho de Alimentação Escolar (CAE), o Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS) e os próprios conselhos escolares,
estes últimos de tamanha capilaridade que, pelas restrições logísticas, são de difícil abordagem
pelos trabalhos da AUDIT. Optou-se, assim, por focar nos dois primeiros.
64.

O CACS foi incumbido originalmente pelo acompanhamento da execução dos

recursos do FUNDEB, assim como o CAE ficou responsável pelos recursos do PNAE e pela
emissão de parecer sobre as contas. Contudo, além das ações de acompanhamento referentes à
utilização dos recursos do FUNDEB, as atribuições do CACS foram progressivamente
expandidas com a atribuição de responsabilidade pelo acompanhamento e emissão de parecer
sobre a prestação de contas de diversos programas, até mesmo das obras do PAR. Tal fato
enfatiza que a atuação dos conselhos é bastante relevante para o acompanhamento e fiscalização
dos recursos transferidos pelo FNDE a estados e municípios e, consequentemente, para a
efetividade dos programas educacionais. A tabela abaixo expressa as atribuições assumidas pelo
CACS:
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Tabela 5: Competências do CACS/FUNDEB

Programa
FUNDEB
PAR
PNATE

Base Legal
Obrigações
Lei n° 11.494/2007
Lei n° 12.695/2012
Lei
n°
10.880/2004,
alterada pela Lei n°
11.947/2009
Brasil Carinhoso
Lei n° 12.722/2012 e
Portaria Interministerial n°
2/2014
Manutenção
de
Novos Lei n° 12.722/2012
Estabelecimentos de Educação
Infantil
Manutenção de Novas Turmas Lei n° 12.722/2012
Acompanhamento
de Educação Infantil
e controle social;
PEJA
Lei n° 11.494/2007
PEFEM
Medida Provisória n° Parecer sobre as
contas.
484/2010
RESTFÍCICA/AL 2010
Medida Provisória n°
492/2010
RESTFÍSICA/PE 2010
Medida Provisória n°
492/2010
RESTFÍSICA/RJ 2010
Medida Provisória n°
492/2010
RESTFÍSICA/RJ 2011
Medida Provisória n°
492/2010
Programa de Fomento à Medida Provisória n°
Implementação de Escolas em 746/2016
Tempo Integral
Fonte: Auditoria Interna do FNDE

65.

As competências do CAE e do CACS são similares, porém o CACS atua em um

conjunto muito mais amplo de programas, enquanto o CAE possui estrutura e competências
especializadas, relacionadas diretamente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Cumpre considerar, ainda, que apesar de a atuação do CACS se estender a diversos programas,
sua constituição é decorrente da estruturação do FUNDEB, o qual possui vigência definida até
31/12/2020, conforme art. 48 da Lei nº 11.494/2007.
66.

Como se evidencia, o tema Controle Social possui profundas interações com o

tema da Transparência e o do Monitoramento. Além disso, pelo fato de as competências do
CACS e do CAE serem normatizadas em relação aos recursos transferidos e incluírem a
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obrigação de emitir parecer sobre as contas, a questão relaciona-se também aos temas Gestão
Financeira e Prestação de Contas.
67.

As ações da AUDIT nesse tema podem assumir dois focos específicos: 1)

verificação das condições de capacitação dos conselhos; 2) condições de estruturação por parte
do gestor local e de apoio técnico por parte do FNDE. Em ambos os casos, interessa verificar
como o FNDE desenvolve suas competências relacionadas aos dispositivos do Decreto-Lei nº
200/1967, inclusive o monitoramento, notadamente no que concerne à integração das ações, à
interação com os colegiados e à assistência técnica que tais colegiados demandam, o que se
estende desde o próprio conhecimento das atribuições pelos conselheiros até as implicações de
seus pareceres no âmbito do FNDE ou frente aos órgãos de controle interno e externo.
68.

É relevante que faça parte da verificação a ser feita pela Auditoria Interna a

obtenção de informações que permitam identificar se as responsabilidades atribuídas aos
conselhos são exequíveis e proporcionais à estrutura e aos recursos que estão previstos nas
normas e se há garantias de que os conselhos recebam os recursos, previstos nas normas,
necessários ao desempenho de suas responsabilidades.

5.2.2.6.

Prestação de Contas

69.

Pela natureza da sua atuação, grande parte das transferências do FNDE geram

obrigações de que os executores dos recursos recebidos prestem contas à Autarquia. O
recebimento e as análises dessas prestações de contas se configuram, já há algum tempo, como
um dos pontos mais críticos na instituição. O SiGPC – Contas Online foi colocado como projeto
estratégico para o período 2013-2017 e canaliza grande parte das discussões acerca do tema.
Atualmente, o sistema é objeto de detida atenção pelos órgãos de controle: pela CGU, foi objeto
de avaliação nas últimas contas anuais do FNDE; pelo TCU, que acompanha o cronograma de
desenvolvimento do sistema em processo de monitoramento do Acórdão nº 7790/2015 – TCU/1ª
Câmara; e pelo Ministério Público Federal, que acompanha o assunto por meio do Inquérito
Civil Público n.º 1.34.001.004130/2016-43, no âmbito do Núcleo de Combate à Corrupção da
Procuradoria da República do Estado de São Paulo.

29

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Auditoria Interna

70.

Contudo, o tema estende-se para além da implantação do Sistema. O próprio

TCU, recentemente, instituiu Grupo de Trabalho por meio da Portaria-TCU nº 237/2016, para
tratar da sistemática de análise das prestações de contas de recursos públicos federais
descentralizados a cargo do FNDE, cujo objetivo é propor medidas de racionalização do exame
das prestações de contas da aplicação dos recursos descentralizados pela autarquia.
71.

Considerando a atenção que o tema já recebe por parte do TCU, da CGU e mesmo

do Ministério Público Federal, cabe à Audit atuar de maneira complementar. Por isso, a atenção
dedicada ao tema Prestação de Contas na elaboração desta proposta centra-se na preocupação de
que as medidas em curso e aquelas que venham a ser propostas contemplem integralmente os
recursos que geram obrigações de prestar contas. Sendo assim, a Auditoria Interna do FNDE
deve restringir seu escopo à avaliação de eventuais transferências que, apesar do lapso temporal
de implantação do sistema, ainda não estejam sendo representadas como obrigação de prestar
contas no SiGPC e/ou nos controles internos da DIFIN.

5.2.2.7.

Acessibilidade

72.

O Plano Nacional de Educação dá destaque às condições de acessibilidade na

educação como forma de garantir educação de qualidade a todos, promovendo a equidade. A
acessibilidade aparece como preocupação transversal, presente em especial na meta 4 e nas
estratégias 1.5 e 7.18, que propõem, dentre outros objetivos, o de garantir condições adequadas
de mobilidade aos estudantes com deficiência.
73.

No âmbito do FNDE, um conjunto de ações contribui para a formação de escolas

acessíveis, incluindo a ação de Acessibilidade no PDDE, voltada à adequação de prédios
escolares, e a adaptação dos veículos do Caminho da Escola. Os recursos transferidos para essas
ações são de capital, configurando-se como investimentos de longo prazo, o que possibilita a
verificação do alcance de sua finalidade mesmo se fiscalizada a aplicação de exercícios
anteriores.
74.

Devido à grande relevância do tema, a se tomar por base o PNE 2014-2024, e

considerando que as ações de financiamento da autarquia para a acessibilidade sofrem retrações
em razão do cenário econômico do país, a ação da Auditoria Interna fixará seu escopo às escolas
que possuem estudantes com necessidades especiais, de acordo com o Censo Escolar,
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independente de aquela localidade ter ou não recebido recursos do FNDE para obras de
acessibilidade. As ações devem se pautar, por exemplo, na verificação das condições de
acessibilidade aos alunos a partir da estrutura física e na disponibilização de transporte escolar
acessível, de livros para os alunos com deficiência visual ou de outros equipamentos e recursos
que sejam de uso do portador de deficiência e que sejam abrangidos pelas políticas educacionais
com recursos geridos pelo FNDE.

5.2.2.8.

Contratos de T.I.

75.

As ações de Tecnologia da Informação têm se revelado importantes ferramentas

no auxílio aos processos internos do FNDE. O tema é considerado crítico e relevante,
especialmente por seu potencial de contribuir para o sucesso ou levar ao insucesso de diversos
projetos institucionais, entre os quais se destacam o SiGPC e o SIGECON. Contudo, devido ao
desenvolvimento de trabalhos nessa área em 2016, este tema tem prioridade reduzida.

5.2.2.9.

Gestão de pessoas

76.

O tema é recorrente nas atividades de Auditoria Interna dos últimos anos, sendo

inclusive imposto nas versões anteriores dos normativos que conduziam a elaboração do PAINT.
Para o próximo exercício, diante do cenário já conhecido de restrição de pessoal na Autarquia, o
objeto central selecionado passível de avaliação seria a ocorrência da atribuição de funções
incompatíveis com o cargo/vínculo do colaborador, que caracterizariam desvios de função.
Contudo, comparativamente aos demais temas, os critérios aplicados indicam este trabalho como
de reduzida priorização.

5.2.2.10.

Gestão de risco

77.

Conforme tratado anteriormente, a gestão de riscos no âmbito do FNDE é um

tema ainda incipiente. Contudo, a manifesta preocupação da alta gestão da Autarquia com a
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questão e a necessidade de cumprimento do disposto na IN CGU/MPOG nº 01/2016 indicam que
em 2017 será instituída essa política. Assim, considerando que se trata de processo em
andamento, a opção de tratamento do tema é não de realização de um trabalho específico, mas de
acompanhamento quanto ao cumprimento dos prazos legais da citada Instrução Normativa, bem
como da abordagem da Gestão de Riscos como tema transversal nos trabalhos internos.

5.2.2.11. Acompanhamento de recomendações e determinações da CGU e do TCU

78.

O acompanhamento às determinações e recomendações dos órgãos de controle

interno e externo tem sido abarcado pela atividade de controle de demandas externas realizada
pela Divisão de Gestão de Informações e Controle de Demandas (DGINF). Esse trabalho é
disciplinado no âmbito do FNDE pela Portaria nº 434/2016, que substituiu a Portaria FNDE nº
649/2012.
79.

Essa atividade se concilia com o Art. 17 da IN CGU 24/2015, que dispõe que a

Audit deve posicionar a alta gestão da autarquia acerca da situação de atendimento das
recomendações e determinações emitidas pelos órgãos de controle e pela própria auditoria.
Assim, este acompanhamento configura-se como uma atividade contínua, de controle de todas as
recomendações e determinações, bem como de sinalização de casos destacadamente críticos.
80.

Adicionalmente às atividades mencionadas, realizadas pela DGINF, as

recomendações emitidas pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral
da União (CGU) a partir dos trabalhos de auditoria realizados no FNDE e dos trabalhos de
fiscalização nos entes federados que recebem recursos do FNDE têm seu atendimento controlado
por meio do Sistema Monitor/CGU, cuja sistemática, implantada durante o ano de 2016,
encontra-se em fase de ajustes nesta autarquia. Dentre o conjunto dessas recomendações,
destacam-se aquelas decorrentes de trabalhos de auditoria de contas realizados no FNDE, que
recebem tratamento adicional e específico no âmbito da COAUD.
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5.2.2.12.

Acompanhamento de recomendações e determinações da Audit

81.

As recomendações da Auditoria Interna possuem natureza similar àquelas

oriundas dos órgãos da CGU e também são acompanhadas por meio de um Plano de
Providências Permanente (PPP), porém seu acompanhamento tem por finalidade, além da
garantia do atendimento pelas unidades do FNDE, a constituição de uma massa de informações
que permita contribuir para a integração dos trabalhos da Audit. O acompanhamento também é
previsto no Art. 17 da IN CGU 24/2015, que dispõe que a Auditoria deve posicionar a alta gestão
acerca da situação de atendimento das recomendações por ela emitidas.
82.

Esse acompanhamento, tal qual como acontece com o das originárias dos órgãos

de controle, abordado no item 5.3.2.11, configura-se como uma atividade contínua, de controle
de todas as recomendações, bem como de sinalização de casos destacadamente críticos. Para
2017, tem-se a expectativa de iniciar os controles por meio de módulo denominado Plano de
Providências Permanente da Auditoria Interna (PPP-AI), que está sendo concebido no Sistema
Integra.

5.3.

83.

Transversalidade

Os temas selecionados são específicos, o que faz com que sejam discutidos de

forma individualizada. Contudo, por sua grande significância, possuem amplas interseções entre
si e não se configuram como temas isolados, como pode ser verificado na figura abaixo, com a
sistematização das principais interseções entre eles. Tal interação permite que alguns desses
temas sejam trabalhados de forma transversal.
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Transparência

Registro de Preços

Prestação de Contas

Monitoramento

Gestão Financeira

Gestão de Risco

Gestão de pessoas

Controle social

Contratos de T.I.

Contingenciamento

Acessibilidade

Figura 6: Interseções entre temas prioritários

Acessibilidade
Contingenciamento
Contratos de T.I.
Controle social
Gestão de pessoas
Gestão de Risco
Gestão Financeira
Monitoramento
Prestação de Contas
Registro de Preços
Transparência
Fonte: Auditoria Interna do FNDE

84.

Dois temas possuem destacada presença transversal: 1) Transparência, que, por

um lado, deve resultar dos processos internos que geram e tornam disponíveis as informações e,
por outro, precisa ser conhecida e acessível ao público externo, contribuindo para reflexos como
o fortalecimento do controle social; 2) Gestão de riscos, por sua capacidade de contribuir para a
missão e os objetivos estratégicos da entidade, perpassando assim todos os temas.
85.

Transparência e Gestão de Riscos possuem também estreita relação com os

componentes do COSO "Avaliação de Riscos" e "Informação e Comunicação". Neste último,
deve-se considerar que o público externo também é um ator nos programas do FNDE, o que fica
claro quando o planejamento estratégico da autarquia expressa a preocupação em fomentar o
controle social.
86.

Essa interação permite que tais temas não sejam tratados em trabalho específico,

mas sim nas questões de auditoria relacionadas a outros temas correlacionados, o que permite
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maior cobertura das ações da AUDIT e também a verificação aplicada, por exemplo, não da
transparência pela transparência, mas dela como preponderante para os objetivos dos programas.
Portanto, em todos os trabalhos a serem desenvolvidos pela auditoria deverá estar presente a
preocupação em verificar a disponibilidade das informações tratadas no seu escopo,
especialmente no sítio do FNDE, de forma clara, íntegra e atualizada. No mesmo sentido, deve
estar presente a preocupação em verificar se há, no objeto de análise, avaliação dos riscos
associados à atividade.
87.

Para os demais temas, os trabalhos internos podem tanto dedicar-se a um tema

específico como se focar em um macroprocesso ou programa e, nele, avaliar temas específicos.
Os trabalhos externos, por sua vez, exigem a identificação dos programas em seu planejamento,
tanto pela lógica operacional que estrutura as ações da COFIC, refletida no Módulo Operacional
do Sistema Integra, quanto pela atribuição de competência para realizar fiscalizações na
execução dos programas educacionais pelos entes subnacionais, que decorre das previsões legais
dos programas que envolvem transferências por parte do FNDE e será feita, em 2017, com foco
nos temas selecionados. Assim, a seguir, trata-se da especificação de programas.

5.4.

88.

Identificação dos programas

Os trabalhos da AUDIT em âmbito externo, de fiscalização da execução dos

programas pelos entes subnacionais e instituições privadas que recebem recursos do FNDE, são
desenvolvidos a partir do programa que ensejou a transferência. Essa vinculação é feita inclusive
na operacionalização do trabalho no Sistema Integra e, portanto, precisa ser mantida em alguma
medida para evitar prejuízos operacionais aos trabalhos.
89.

Considerando a orientação desta proposta a partir de temas prioritários, já

discutidos e hierarquizados, a definição dos programas parte da sua potencialidade em abranger
os referidos temas. A partir dessa organização, levando-se em conta os trabalhos anteriores da
Audit e a materialidade dos programas como fatores potenciais, foram identificados como
prioritários os seguintes programas: i) Plano de Ações Articuladas (PAR); ii) PROINFÂNCIA;
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iii) Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE); iv) Programa Dinheiro
Direto na Escola (PDDE); e v) Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
90.

Os cinco programas elencados possuem grande potencial de análise dos temas

prioritários, notadamente aqueles de maior prioridade: Gestão Financeira; Monitoramento e
Transparência. Ademais, esses programas são alcançados pela atuação dos conselhos de controle
social e trazem ações relacionadas à garantia de acesso universal à educação de qualidade,
fazendo com que seja possível também trabalhar os temas Controle Social e Acessibilidade. O
tema contingenciamento é objeto de preocupação especialmente nas transferências de caráter
discricionário, casos do PAR e do Proinfância, sendo que especialmente neste último o foco será
nas ações pactuadas pendentes de transferência e de conclusão, visando levantar elementos que
possam contribuir para o cumprimento da finalidade do programa.
91.

Por fim, todos os programas citados têm fluxos que convergem à prestação de

contas por meio do SiGPC, tema estratégico do FNDE, o que permitirá que se busquem
elementos a esse respeito em âmbito interno e externo, notadamente quanto aos processos
internos, buscando-se aplicar a metodologia COSO para avaliação dos Controles Internos.

5.4.1. Critérios Específicos – âmbito externo:
92.

A seleção das localidades nas quais serão desenvolvidas fiscalizações, depois de

definidos os critérios gerais já elencados, considerou informações gerenciadas pela Auditoria
Interna e pela Ouvidoria do FNDE que são indicativas da existência de risco de malversação dos
recursos públicos transferidos. Foram utilizados os dados de denúncias recebidas pela Ouvidoria
e de demandas externas de órgãos de controle, entre as quais as deliberações contidas nos
Acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU) e as demandas originárias da CGU e dos
Ministérios Públicos. Acrescentam-se os dados de notícias com indicativos de malversação de
recursos verificadas na imprensa, a partir do clipping diário divulgado pela Assessoria de
Comunicação do FNDE.
93.

Os dados tratados referem-se ao período de um ano, entre julho de 2015 e junho

de 2016, e foram organizados por microrregião, de modo a se obter um diagnóstico daquelas
36

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Auditoria Interna

localidades mais demandadas no período. O resultado da identificação das microrregiões
consideradas prioritárias encontra-se no Anexo II.
94.

Considerando a capacidade operacional da Audit, foram definidas 10

microrregiões a serem fiscalizadas em 2017, com o mínimo de 4 entidades por microrregião,
garantindo assim 40 entidades. Ademais, estabeleceu-se como critério a realização de
fiscalização em ao menos uma microrregião de cada Região geográfica do país, selecionadas em
ordem decrescente de risco e abarcando preferencialmente unidades da federação diferentes.
95.

O alcance dos trabalhos da Audit em cada microrregião identificada como sendo

de alta prioridade dependerá da capacidade operacional da COFIC, unidade responsável pela
realização dos trabalhos externos, conforme o disposto no Art. 9° da IN CGU 24/2015. Assim,
conforme item 9 deste PAINT, a unidade procederá à elaboração de planejamento operacional,
em que serão especificados os prazos, a alocação de recursos e os municípios das microrregiões,
de acordo com os critérios gerais estabelecidos neste PAINT.

6 – Ações da Auditoria Interna

96.

As ações desenvolvidas pela unidade de Auditoria Interna têm a finalidade de

contribuir para o fortalecimento da gestão e auxiliar no alcance da missão institucional do
FNDE. Essas ações buscam mitigar riscos que possam comprometer os objetivos organizacionais
e os princípios básicos da Administração Pública, prestando apoio para o alcance dos objetivos
institucionais. As ações consistem no acompanhamento dos processos finalísticos, gerenciais e
de apoio, bem como na avaliação dos controles internos da instituição.

6.1.
97.

Âmbito interno - COAUD
As ações do PAINT 2017, em relação à COAUD, terão escopo baseado nos

critérios gerais já elencados neste Plano, procurando realizar a integração da Auditoria Interna no
que concerne aos trabalhos de âmbito interno e externo. A relação completa dessas ações,
incluindo os períodos previstos e o indicativo do escopo estão detalhados na tabela abaixo.
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Tabela 6: Programação de auditorias
No do
trabalho

Escopo

Tema

1

Verificação dos controles e do processo de gestão financeira das
contas específicas dos programas do FNDE, incluindo da existência de
mecanismos de alerta quando de anormalidades na movimentação.

Gestão Financeira

2
3
4

5

Avaliação da estrutura, alcance e critérios para atuação das diretorias
no de monitoramento dos programas do FNDE.
Verificação de obras concluídas do Proinfância, com mobiliário
pactuado e recurso não liberado.
Verificação das condições de atuação dos conselhos de controle
sociais instituídos, levantando-se informações sobre sua capacidade
técnica e operacional, infraestrutura e autonomia.
Avaliação de eventuais transferências que não estejam sendo
representadas como obrigação de prestar contas no SiGPC e/ou nos
controles internos da DIFIN.

Temas transversais

Monitoramento
Contingenciamento

Gestão de Risco
Transparência

Controle social

Prestação de Contas

Fonte: Auditoria Interna do FNDE

98.

Além das ações acima para o PAINT 2017, destacam-se o controle do Plano de

Providências Permanente da Auditoria Interna (PPP da Auditoria Interna), que visa a consolidar
e acompanhar as providências adotadas pelas áreas finalísticas da Autarquia em relação às
recomendações das unidades integrantes da Auditoria Interna, incluindo assim as formuladas
pela própria COAUD, as da COFIC e eventuais Notas Técnicas emitidas por qualquer das
unidades da Audit. Essa iniciativa objetiva possibilitar um diagnóstico mais preciso e um
conhecimento mais amplo das falhas detectadas a partir da consolidação dos trabalhos, buscando
obter maior consistência no acompanhamento das ações adotadas pelas unidades responsáveis e
viabilizando a proposição de melhorias na gestão dos programas finalísticos por parte do FNDE.
99.

Além das atividades e auditorias citadas, cabem à COAUD, e portanto integram o

PAINT, os seguintes trabalhos:
•

A análise dos processos de Tomada de Contas Especiais (TCE), que compreende a
verificação das peças que instruem os autos, de acordo com o disposto no Art. 4º da
Instrução Normativa TCU nº 71/2012, com vistas a submeter os processos
correspondentes à apreciação da CGU e, na sequência, ao TCU, para julgamento;

•

A emissão de parecer para subsidiar a manifestação do auditor sobre o Relatório de
Gestão contas do FNDE, conforme prescrito no Art. 13 da IN n° 63/2010-TCU;

•

O acompanhamento dos trabalhos da CGU realizados internamente, incluindo o controle
das respostas às Solicitações de Auditoria e de Fiscalização emitidas pela CGU ao FNDE,
em cumprimento ao art. 18 da IN GGU 24/2015.
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6.2.

Âmbito Externo - COFIC

100.

Os trabalhos da COFIC compreendem fiscalizações e trabalhos internos a elas

relacionados. A realização das fiscalizações divide-se em três etapas, todas com períodos
definidos de acordo com a extensão e complexidade dos trabalhos. Inicialmente, é feito o
planejamento da fiscalização, com a preparação do trabalho em campo e o levantamento das
informações pertinentes no âmbito interno do FNDE. A segunda etapa é a execução da
fiscalização propriamente dita, com a realização da visita in loco. A terceira é a emissão do
Relatório de Fiscalização, enviado aos gestores e ex-gestores das entidades fiscalizadas, às áreas
afetas do FNDE e à CGU, bem como a outros órgãos de controle como o Ministério Público, a
Polícia Federal e o Tribunais de Contas, conforme for a natureza dos achados e a origem da
demanda.
101.

É importante ressaltar que em 2017 o foco da atuação da COFIC serão os temas

elencados neste PAINT, avaliado no âmbito dos programas selecionados. Isso implica em
mudanças no escopo e nas questões de auditoria tratadas, a serem especificadas posteriormente,
quanto propicia a integração entre os trabalhos internos e externos da Audit exigida pela IN CGU
24/2015.
102.

De acordo com os critérios elencados neste Plano, serão realizadas fiscalizações

em 10 microrregiões, distribuídas em 10 estados, alcançando todas as regiões do país, conforme
tabela abaixo. As demais definições, tais como quais serão as entidades em cada microrregião
(fixadas no mínimo em 4) e quais os temas ou programas abordados em cada entidade, serão
feitas quando da elaboração do plano operacional dos trabalhos.
Tabela 7: Programação de fiscalizações

Período

No de microrregiões

Temas

1° trimestre

1

2° trimestre

3

3° trimestre

4

4° trimestre

2

Gestão Financeira
Monitoramento
Contingenciamento
Controle Social
Acessibilidade

Temas transversais Programas prioritários

Gestão de Risco
Transparência

Fonte: Auditoria Interna do FNDE
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103.

Os trabalhos internos desenvolvidos pela COFIC, também previstos neste PAINT,

são: análise de alegações de defesa, que compreendem documentos ou justificativas apresentados
pelos gestores e ex-gestores após emissão do Relatório de Fiscalização, em especial no que se
refere a impugnações de recursos; análise de pedidos de fiscalização envolvendo os programas
gerenciados pelo FNDE que, pela triagem realizada pelos canais de entrada de demandas no
âmbito da Autarquia, indicam a atuação da Auditoria Interna; e outros trabalhos que necessitem
de participação técnica da Coordenação. Caso necessário para obter outros elementos que
propiciem o cumprimento dos objetivos dos seus trabalhos, a COFIC pode realizar outras ações
no âmbito interno da autarquia.

6.3.
104.

Planejamento e Acompanhamento - COPAC
As ações da COPAC são voltadas à coordenação do planejamento e

acompanhamento das atividades da Auditoria Interna, incluindo a consolidação do PAINT e do
RAINT. Com o objetivo de acompanhar o andamento das atividades previstas no PAINT, a
Auditoria Interna implantou o Planejamento e o Relatório Trimestral. Esses documentos
detalham as ações do PAINT programadas para cada trimestre, o que permite que as projeções
sejam comparadas à efetiva execução para o período acompanhado, tendo como referencial a
capacidade operacional de cada unidade. O resultado desse acompanhamento, além de conferir
maior transparência às ações da Auditoria Interna, serve de subsídio para a elaboração do
RAINT e para a projeção dos novos planos anuais.
105.

Além do acompanhamento trimestral, o Relatório de Atividades, de periodicidade

mensal, é publicado na página da Auditoria Interna na intranet, de modo a fornecer informações
às demais áreas do FNDE, inclusive às unidades da Auditoria Interna, para a consolidação de
indicadores de acompanhamento e avaliação das rotinas de trabalho desempenhadas. Esses
documentos, que integram um conjunto de iniciativas adotadas com o objetivo de dar
transparência ao que é feito no âmbito da Auditoria Interna, podem ser verificados na figura
abaixo:
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Figura 7: Fluxo de elaboração dos documentos de acompanhamento

2016

2017

2018

PAINT
2017

RAINT
2017

Planejamento

Planejamento

Planejamento

Planejamento

Trimestral - 1/2017

Trimestral - 2/2017

Trimestral - 3/2017

Trimestral - 4/2017

Relatório
Trimestral
3/2017

Novembro

Outubro

Relatório
Trimestral
2/2017

Setembro

Agosto

Julho

Junho

Relatório
Trimestral
1/2017

Maio

Abril

Março

15/02/2017

Janeiro e
Fevereiro

Planejamento
Detalhado de
Auditoria
Interna

Relatório
Trimestral
4/2017

Fonte: Auditoria Interna do FNDE

106.

A fim de identificar de maneira célere os temas afetos ao FNDE, tais como

decisões de órgãos de controle que tenham repercussão nos trabalhos ou a publicação de novos
normativos, a COPAC acompanha as informações publicadas no Diário Oficial da União (DOU)
e a tramitação de processos no TCU. De acordo com o teor das informações identificadas, é
definido mecanismo de disseminação aos interessados, dando origem aos instrumentos Informe
Auditoria, Informativo de Auditoria e Alerta DGINF.
107.

Cabe também à COPAC, por meio da Divisão de Gestão da Informação e

Controle de Demandas (DGINF/COPAC), o acompanhamento das demandas oriundas de órgãos
de controle, tais como a Política Federal e o Ministério Público. O atendimento às demandas é
controlado por meio de sistema próprio, o Módulo Demandas do Sistema Integra, e obedece aos
ditames da Portaria FNDE n° 434/2016, que substituiu a Portaria nº 649/2012, tratada nos
PAINT anteriores. As recomendações emitidas pela CGU, por outro lado, são controladas por
intermédio do Sistema Monitor, daquela Controladoria. Conforme discutido no Item 5.2.2.11,
estas atividades se alinham com os art. 17 e 18 da IN CGU nº 24/2015.
108.

Estão previstas, ainda, ações contínuas de apoio administrativo, especialmente a

gestão documental da Auditoria Interna, a cargo da Divisão de Apoio Técnico Administrativo
(DIATA), vinculada à COPAC.
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6.4.

Síntese dos trabalhos para 2017

109.

Com base no exposto até aqui, apresentamos abaixo síntese dos trabalhos a serem

desenvolvidos ao longo de 2017, assim pontuados:

ESPECIFICAÇÃO

Tabela 8: Relação geral de trabalhos da Auditoria Interna - 2017
Responsável Detalhamento/Justificativa

1. Auditorias
1.1 Trabalhos de Auditoria desenvolvidos em âmbito interno

COAUD

PAINT 2017

COFIC

PAINT 2017

3.1 Análise de Processos de Tomada de Contas Especial

COAUD

IN 71/2012-TCU

3.2 Controle de Demandas Externas

COPAC

Portaria FNDE nº 434/2016

3.3 Envio de diligências e acompanhamento de prazos referente a

COPAC

Relatórios de Fiscalização

3.4 Análise de Alegações de Defesa

COFIC

Relatórios de Fiscalização

3.5 Acompanhamento das Recomendações da CGU

COPAC

Art. 17, IN nº 24/2015-CGU

3.6 Acompanhamento de Acórdãos TCU

COPAC

Art. 17, IN nº 24/2015-CGU

3.7 Acompanhamento dos trabalhos da CGU desenvolvidos no

COAUD

Art. 18, IN nº 24/2015-CGU

FNDE

COPAC

3.8 Acompanhamento das Recomendações emitidas pela AUDIT

COAUD

Art. 17, IN nº 24/2015-CGU

3.9 Acompanhamento dos trabalhos da AUDIT (Planejamento e

COPAC

Regimento

2. Fiscalizações
2.1 Trabalhos de Fiscalizações em âmbito externo
3. Trabalhos Contínuos

prejuízos identificados nas fiscalizações

Relatório Trimestral; Relatórios Mensais de Atividades)

Interno

do

FNDE

3. Outros Trabalhos
3.1 Envio de Informações para composição do Relatório de Gestão

COPAC

Art. 13, IN n° 63/2010-TCU

3.2 Emissão de Parecer quanto às contas do FNDE

COAUD

Art. 13, IN n° 63/2010-TCU

3.2 Elaboração do PAINT

COPAC

IN nº 24/2015-CGU

3.3 Emissão do RAINT

COPAC

IN nº 24/2015-CGU

3.4 Consolidação do Planejamento Detalhado da Auditoria Interna

COPAC

IN

do FNDE

nº

24/2015-CGU

PAINT 2017
Fonte: Auditoria Interna do FNDE
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7 – Capacidade operacional da Auditoria Interna
110.

Os trabalhos desenvolvidos pela Auditoria Interna do FNDE possuem caráter

amostral, com abrangência limitada à capacidade operacional de cada Coordenação, que norteia
a definição das equipes e a distribuição das atividades previstas no Plano para o exercício.
111.

A realidade dinâmica em que se insere a execução de programas direcionados à

educação permite compreender que, ao longo do ano, há a tendência de que surjam novas
demandas que exigem atuação célere por parte da Audit. A fim de evitar que essas demandas
supervenientes, incluindo eventuais determinações expressas de órgãos de controle,
comprometam as ações preestabelecidas, foi adotada a estratégia de introdução de reserva de
contingência no PAINT no percentual de 10% da capacidade operacional disponível das
unidades, além de 5% de reserva para intercorrências como afastamentos por motivo de saúde e
demais faltas, calculado de acordo com o índice de absenteísmo fornecido pela CGPEO/FNDE.
Essa estratégia tem sido adotada desde 2013 e tem gerado bons resultados para o planejamento
da Audit, conforme detalhado nos últimos RAINTs produzidos por esta unidade, uma vez que
permite incluir no Plano demandas extraordinárias, denominadas extra-PAINT, sem prejuízo à
realização das ações previstas e aos critérios norteadores do Plano.
112.

O dimensionamento da capacidade operacional da Auditoria Interna foi

estabelecido para as três coordenações existentes, considerando as seguintes variáveis:
•
•
•
•
•

•

jornada diária de 8 (oito) horas de trabalho;
245,5 (duzentos e quarenta) dias úteis do ano, considerando o meio expediente da
Quarta-Feira de Cinzas;
22 (vinte e dois) dias úteis de férias, por técnico;
24 (vinte e quatro) dias úteis, relativos à reserva de contingência para demandas não
programadas;
12 (doze) dias úteis reservados para outros afastamentos, de acordo com o índice de
absenteísmo do FNDE, fornecido pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e
Organização (CGPEO/DIRAD);
carga horária destinada a capacitação, conforme necessidades e programação de cada
coordenação.

113.
Do total de 245,5 dias úteis, foram retirados 63 relativos a férias, afastamentos,
capacitação e reserva de contingência, restando 182,5 dias úteis para os trabalhos, como pode ser
verificado na tabela a seguir.
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Tabela 9: Capacidade operacional - AUDIT
N° de servidores
Calendário 2017

Dias úteis

COAUD

COFIC

COPAC

Janeiro

22

6

12

3

Fevereiro

19

6

12

3

M arço

22,5

6

12

3

Abril

18

6

12

3

M aio

22

6

12

3

Junho

21

6

12

3

Julho

21

6

12

3

Agosto

23

6

12

3

Setembro

20

6

12

3

Outubro

21

6

12

3

Novembro

20

6

12

3

Dezembro

16

6

12

3

Total

245,5

6

12

3

Férias

22

-

-

-

Treinamento (mín.)

5

-

-

-

Reserva de contigência (10%)

24

-

-

-

Intercorrências (5%)

12

-

-

-

Total de dedução

63

-

-

-

182,5

6

12

3

Total Líquido

Fonte: Auditoria Interna do FNDE

114.

Na Coordenação de Auditoria (COAUD), a força de trabalho prevista para 2017 é

de 4 servidores responsáveis pela realização das auditorias internas e 2 responsáveis pelos
trabalhos contínuos, que, somados aos 2 servidores ocupantes de cargos de chefia, totalizam 8
servidores na Coordenação. A Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC) conta com 3 servidores, além dos 3 ocupantes de cargos de chefia. Por fim,
na Coordenação de Fiscalização de Programas (COFIC) a previsão para 2017 é de 12 servidores,
somados a 2 ocupantes de cargo de chefia. Desses 12 servidores, 10 desenvolvem atividades em
âmbito externo e 2 realizam trabalhos internos como os de análises de alegações de defesa e de
pedidos de fiscalização.
115.

Eventuais alterações no PAINT/2017, mediante a inclusão ou substituição de

ações, poderão ser promovidas diretamente pela Auditoria Interna, devendo, neste caso, cada
modificação ser devidamente justificada em Informação aprovada previamente pelo Auditor
Chefe. A utilização da reserva de contingência e as eventuais necessidades de modificação do
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Plano ao longo do ano por fatores supervenientes seguirão, prioritariamente, os critérios
elencados neste documento, conforme aprovados pelo Conselho Deliberativo na apreciação do
PAINT.

8 - Capacitações previstas para o fortalecimento da unidade de Auditoria

116.

O Plano Anual de Capacitação por Competências (PACC) é o instrumento da

Política de Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores do FNDE previsto no Decreto nº
5.707/2006. Ele prevê as diretrizes que norteiam o processo de capacitação presencial e à
distância, permitindo o acesso dos servidores a treinamentos e aperfeiçoamentos, o
aprimoramento das atitudes e o desenvolvimento de habilidades, no interesse da Administração.
117.

Estão previstos, em média, 5 dias úteis por servidor para a capacitação da força de

trabalho da Auditoria Interna em 2017, que serão distribuídos de acordo com a necessidade das
equipes, procurando garantir a adequada participação dos técnicos, observando-se sempre a
necessidade de se tratar de capacitações e eventos que promovam o fortalecimento das atividades
de auditoria, consoante previsões da IN CGU 24/2015.

9 – Desenvolvimento Institucional

118.

A principal ação que se pode caracterizar como de desenvolvimento institucional

passa pelo aprimoramento da forma de atuação da Audit, que decorre diretamente do regramento
aplicável à elaboração do PAINT. As inovações da IN CGU 24/2015 trouxeram maior
flexibilidade ao planejamento das ações da unidade de Auditoria Interna, ao mesmo tempo em
que apresentaram exigências para garantir que os trabalhos tenham maior relevância. É o caso da
exigência de vinculação do planejamento das ações à gestão de riscos, com forte destaque na
atual norma. Nesse mesmo sentido, a abertura para a definição de temas a serem objeto de
trabalho traz a possibilidade de, consideradas as limitações de condição operacional, a AUDIT
construir contribuição relevante para a melhoria da gestão e garantia dos princípios da
administração pública.
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119.

A presente proposta de PAINT não esgota o planejamento do exercício seguinte,

uma vez que a própria IN CGU 24/2015 apresenta capítulo dedicado especificamente aos
aspectos operacionais relativos aos trabalhos de auditoria, indicando que “a definição dos
objetivos, escopo, prazo, questões de auditoria e alocação de recursos deverá ser elaborada pelas
unidades de auditoria interna ao longo da execução do PAINT”.
120.

Pelos dispositivos da IN CGU nº 24/2015, tem-se a instituição de um plano de

caráter geral, materializado no PAINT, e de um Plano Operacional a ser desenvolvido ao longo
da execução do PAINT, para cada trabalho. Pela organização por temas adotada nesta proposta,
identificou-se a necessidade de elaborar detalhamento do plano anual, a partir da aprovação da
proposta e previamente à elaboração dos planos operacionais. Tal necessidade surge para
garantir a integração dos trabalhos internos e externos e também para garantir que o conjunto de
diversos trabalhos permita a consolidação de informações sobre um mesmo tema.
121.

Para isso, será elaborado o Planejamento Detalhado da Auditoria Interna (PDAI),

elaborado por todas as suas coordenações e compilado pela COPAC, em que serão especificados
os objetivos dos trabalhos, o escopo detalhado, as estratégias para alcance dos objetivos, as
questões de auditoria e os focos de atuação das áreas, primando pela integração permanente dos
trabalhos. O detalhamento deverá ser apresentado, já consolidado, até 15/2/2017. Assim, o
planejamento dos trabalhos ficará estruturado em três momentos:
Figura 8: Etapas de Planejamento da Auditoria Interna

Detalhamento
(até 15/02/2017)

•Temas prioritários
•Objetivos gerais
•Dimensionamento da
capacidade operacional

PAINT

• Objetivos específicos
• Estratégias de
trabalho
• Questões de
Auditoria

• Equipes
• Logística
• Escopo
• Prazos

Plano
Operacional
(início de cada trabalho)

(aprovação até 31/12/2016)
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122.

Quanto aos aspectos operacionais, cumpre esclarecer que tanto os trabalhos de

fiscalização quanto os de auditoria realizados pela Audit são organizados em três etapas: 1)
Planejamento; 2) Execução; 3) Relatórios. No caso dos trabalhos internos, a partir de versão
preliminar do relatório, realiza-se reunião de busca conjunta de soluções com a unidade auditada,
a fim de obter elementos que garantam a consistência e o caráter estruturante das recomendações
a serem consignadas nos relatórios. A figura abaixo ilustra as três etapas citadas:
Figura 9: Etapas dos trabalhos de auditoria e fiscalização

Planejamento

• Ordem de Serviço
• Plano de Trabalho

Execução

• Solicitações de Auditoria

Relatório

•Constatações
•Recomendações

Fonte: Auditoria Interna do FNDE

123.

As recomendações emitidas a partir dos trabalhos de âmbito interno e externo

desta Auditoria são direcionadas aos gestores do FNDE, e sua implementação é acompanhada
por meio do já tratado PPP da Auditoria Interna. Esse instrumento, portanto, tem o papel de
consolidar o conjunto das recomendações emitidas pela Audit, viabilizando a sua avaliação
conjunta e retroalimentando o processo de planejamento dos trabalhos. A figura abaixo ilustra
esse processo de convergência:
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Figura 9: Plano de Providências Permanente da AUDIT (PPP – AI)

Fonte: Auditoria Interna do FNDE

124.

Nesta proposta, a organização por temas específicos abre outra possibilidade de

consolidação, uma vez que permite que os temas sejam avaliados a partir do olhar para um
conjunto de trabalhos realizados ao longo do exercício. Essa organização poderá servir tanto para
que resultados de trabalhos em âmbito externo fundamentem questões de auditoria em trabalhos
internos, ou vice versa, quanto para que se trabalhe com relatórios que consolidem resultados
temáticos de um conjunto de trabalhos desenvolvidos pela Audit, o que permitirá a construção de
recomendações de caráter estruturante e com ampla fundamentação. Espera-se, também, que tais
relatórios contribuam para acentuar a maturidade do conhecimento da Audit acerca dos controles
internos, permitindo o aprimoramento do processo de planejamento dos próximos trabalhos.
125.

Dessa forma, a opção pela organização a partir de temas, na primeira proposta

elaborada pela Audit após a publicação da IN CGU 24/2015, leva a potenciais aprimoramentos
que poderão impactar de forma acentuada na qualificação dos seus trabalhos. Além disso, essa
organização, de imediato, permite apontar ganhos, entre eles:
•

Mesmo com redução de cerca de 20% no número de servidores, esta proposta traz
ampliação de mais de 30% no número de municípios que serão alcançados pelos
trabalhos de fiscalização (de 30 no PAINT 2016 para 40 nesta proposta para 2017);
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•

Os trabalhos em âmbito interno tendem a assumir maior consistência ao operar com base
no COSO, cujos elementos conferem com aqueles listados no §2º do art. 10 da IN CGU
24/2015;

•

Os componentes do COSO, citados no item anterior, apresentam elevado potencial de
integração dos trabalhos interno e externos, processo facilitado também pela organização
por temas.

126.

O desenvolvimento dos trabalhos sob esta ótica exigirá planejamento específico e

integrado de todas as coordenações da Audit, o que demanda dedicação ainda em 2016 e no
início de 2017. Por isso, a implementação da presente proposta exige que sejam concluídos
tempestivamente os trabalhos previstos para 2016 e ainda em andamento, a fim de viabilizar que
em 2017 possa haver dedicação exclusiva à execução do PAINT 2017.

10 – Encaminhamentos
127.

Dado o exposto, apresentamos a presente proposta de Plano Anual de Auditoria

Interna – PAINT 2017, de acordo com as disposições constantes na Instrução Normativa n°
24/2015-CGU, para análise do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral
da União (CGU), sendo em seguida submetido à aprovação do Conselho Deliberativo do FNDE.

Às coordenações da AUDIT.
Brasília, 14 de novembro de 2016.

(assinado eletronicamente, conforme Despacho SEI n° 0206295)

Andrea dos Reis Collaço
Especialista em Financiamento e Execução
de Programas e Projetos Educacionais
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De acordo. Encaminhe-se ao Auditor-Chefe para aprovação da presente proposta.
Em 14/11/2016.

(assinado eletronicamente,
conforme Despacho SEI n°
0206295)

(assinado eletronicamente,
conforme Despacho SEI n°
0206295)

(assinado eletronicamente,
conforme Despacho SEI n°
0206295)

Lindalva Cunha Freitas
Coordenadora da COFIC

Ary Vicente de Santana
Coordenador da COAUD

Valdoir Pedro Wathier
Coordenador da COPAC

De acordo. Submeta-se ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da
União (CGU) a presente proposta de PAINT para o exercício de 2017, em cumprimento ao
disposto no art. 5º da IN/CGU nº 24/2015.

Em 14/11/2016.

(assinado eletronicamente, conforme Despacho SEI n° 0206295)

Eduardo Antonio da Gama Guerra Curado
Auditor-Chefe
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