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AUDITORIA INTERNA 

1. Introdução 

O planejamento da atuação desta Auditoria Interna - AUDINpara o Exercício de 
2018 é materializado neste documento denominado Plano de Auditoria Interna, 
elaborado de acordo com as orientações técnicas da Secretaria Federal de Controle 
Interno do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU, 
constantes na Instrução Normativa n° 24, de 17 de novembro de 2015, bem como, 
observou as orientações técnicas da Instrução Normativa n° 03/SFC, de 09 de junho de 
2017, apesar de ainda não estar vigente. 

De acordo com a Instrução Normativa n° 24, o planejamento das atividades da 
Auditoria Interna (Audin) deve contemplar no mínimo os itens transcritos abaixo: 

» 1 - relação dos ma.croprocessos 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; e 

III - estimativa de horas destinadas às ações de capacitação e participação em 
eventos que promovam o fortalecimento das atividades de auditoria interna. 

Este planejamento tem como propósito fortalecer a Auditoria Interna no papel de 
atividade independente, de avaliação e de consultoria, tendo o objetivo agregar valor e 
melhorar as operações da AEB, por meio de uma abordagem sistemática e disciplinada 
avaliando a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de 
controles internos. 

Esse viés de atuação da AUDIN vem ao encontro do momento de reinvenção da 
AEB que se prepara para novos desafios promovendo alterações em seu corpo 
profissional, bem como, trabalhando forte na normatização de suas atividades. 

Relacionado a essa normatização, em 2017, foram editados pela AEB normativos 
estruturantes como os destacados a seguir: 
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.- Portaria AEB n° 62 de 09/05/17 - Aprova da Política de Gestão de Riscos e 
Controles Internos da AEB, tendo por finalidade estabelecer princípios, diretrizes 
e responsabilidades mínimas a serem observados e seguidos para a gestão de 
integridade, de riscos e de controles internos dos planos estratégicos, programas, 
projetos e processos da AEB. 

- Portaria AEB n° 142 de 03/08/17 - Aprova o Estatuto da Auditoria Interna onde 
ficam delimitadas as suas atividades, seus procedimentos, sua independência e o 
seu propósito, incluindo também orientações sobre o planejamento dos trabalhos. 

Portaria AEB n° 188 de 25/09/17 - Instituiu a equipe desenvolvedora das 
atividades referentes ao Planejamento Estratégico. 

Caber ressaltar que este PAINT incluiu as recomendações efetuadas pela 
Controladoria Geral da União mediante a Nota Técnica n° 
2195/2017/1)CIT/CGCIT/DE/SFC de 17/11/17, encaminhada por intermédio do Ofício 
Ofício n° 20296/2017/DCIT/CGTIC/DE/SFC-CGU de 22/11/17. 

II. Atuação da AEB. 

Trata-se de uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, criada pela Lei n° 8.854, de 10 de fevereiro de 1994, dotada 
de autonomia administrativa e financeira, com patrimônio e quadro de pessoal próprios, 
sede e foro no Distrito Federal, com a finalidade de promover o desenvolvimento das 
atividades espaciais de interesse nacional. 

A AEB tem como competência executar e fazer executar a Política Nacional de 
Desenvolvimento das Atividades Espaciais - PNDAE, tendo como o principal 
instrumento de planejamento o Programa Nacional de Atividades Espaciais - PNAE. 

A organização e execução das atividades são instituídas pelo Sistema Nacional de 
Desenvolvimento das Atividades Espaciais (SINDAE), que define a AEB como órgão 
central e coordenador-geral das atividades. Existem outros órgãos que fazem parte do 
SINDAE, com destaque para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 
vinculado ao Ministério; o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), 
do Comando da Aeronáutica (COMAER), do Ministério da Defesa (MD); o setor 
industrial aeroespacial, as universidades e os institutos de pesquisa. Os órgãos citados 
fazem parte do conjunto de executores dos projetos e atividades estratégicas do PNAE. 

Para a implementação de suas atividades, a Agência conta com 01 (um) Programa 
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Finalistico/Temático e 01 (um) Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ambos inseridos no PPA 2016-20 19. A 
LOA para o Exercício de 2017 fixou a previsão orçamentária da AEB em 
R$ 289.956.832,00 (duzentos e oitenta e nove milhões, novecentos e cinquenta e seis mil 
e oitocentos e trinta e dois reais). 

II. Abaixo estão relacionados os principais programas suscetíveis de 
acompanhamento pela Auditoria Interna. 

Programas Finalísticos e de Gestão da Unidade 

2056 	Política Espacial. 

2106 	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência Tecnologia, 
Inovações e Comunicações. 

0089 	Previdência de Inativos e Pensionistas da União 

0910 	Contribuições e Organismos Internacionais sem Exigência de Programação 
Específica - No exterior 

LOA 2017 

2OVB 
Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias 

~Setor Espacial 

20VC 
Desenvolvimento, 	Lançamento 	e 	Operação 
Satélites, com a lnfraestrutura Associada 
Desenvolvimento 	e 	Lançamento 	de 	Foguet 

20V0 Suborbitais e de Veículos Lançadores de Satélite 
om a Infraestrutura Associada 

Implementação 	do 	Plano 	de 	Absorção 

1541, 
Fransferência de Tecnologia no Ambito o Satéli 

2056 
3eoestacionário 	de 	Defesa 	e 	Comunicaçõ 
Estratégicas (SGDC) 

7F40 
Implantação do Centro Espacial de Alcântara 
2EA 

[Fransferência para o Desenvolvimento do Satéli 
00P7 	3eoestacionãrio de Defesa e Comunicações 

R$ 30.395.530,00 

R$ 140.764.465,00 

R$ 50.711.714,00 

R$ 35.934.935,00 

R$ 7.180.000,00 

R$ 60.000.000,00 
SGDC  
Participação da União no Capital - 

Felecomunicações Brasileiras S.A - TELEBRAS - 
00P8 	Desenvolvimento e Lançamento de Satélite RS 117.000.000,00 

ieoestacionário de Defesa e Comunicação 
Estratéizica - SGDC 

AEB 	

1.1 -4_ 
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20TP Pessoal Ativo da União RS 11.686.666,00 
2000 drninistração da Unidade R$ 19.574.798,00 

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores 
2004 

Civis, 	 e seus_Dependentes  _Empregados, _Militares R$ 170.843,00 

2010 
ssistência 	Pré-Escolar 	aos 	Dependentes 	dos 

R$ 74.448,00 
Servidores Civis, Empregados e Militares  

2011 
uxílio-Transporte 	aos 	Servidores 	Civis, 

R$ 64.736,00 ___________ Empregados e Militares  
2106 

2012 
uxílio-A timentação 	aos 	Servidores 	Civis, 

R$ 643.928,00 Empregados e Militares  
juda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia 

216H 
gentes Públicos  R$ 97.889,00 

OOMI 
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio 

RS2I.204,00 Fuileral e Natalidade  
ontribuição 	da 	União, 	de 	suas 	Autarquias 	e 

09H13 Fundações 	para 	o 	Custeio 	do 	Regime 	de R$ 1.193.205,00 
Previdência dos Servidores Públicos Federais  

0089 0089.0181 Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis R$ 432.022,00 

0910 000Q 
:ontribuições e Organismos 	Internacionais sem 

R$ 9.789,00 Exigência de Programação Específica -No exterio 

III. Auditoria Interna 

A Auditoria Interna Governamental é uma atividade independente e objetiva de 
avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de 
uma organização. Deve buscar auxiliar as organizações públicas a realizarem seus 
objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar 
e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de 
controles internos. 

Considerada como a terceira linha de defesa da gestão a AUDIN presta serviço 
de avaliação e de consultoria baseada nos pressupostos de autonomia técnica e de 
objetividade. 

No âmbito da Agência Espacial Brasileira as atribuições da Auditoria estão 
previstas no Decreto n°8.868 de 04/10/20 16, as quais transcrevemos a seguir: 

"Art. 10. À Auditoria Interna compete examinar a con/ormidade legal dos atos 
de geslão orçamentário-financeiro, patrimonial, de pessoal e demais sistemas 
adminisíralivos e operacionais e verificar o fiel cumprimento de diretrizes e 
normas vigentes e, especficamente: 

Instrução Normativa CGU n3. 09/06/17. 
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1 - verificar a regularidade nos controles interno e externo, especialmente 
daqueles retè rentes à realização da receita e da despesa e da execução financeira 
de contratos, convénios, acordos e ajustes firmados pela AEB; 

11 - examinar a legislação especifica e as normas correlatas e orientar quanto à 
sua observância; e 

III - realizar inspeções regulares para verificar a execução fisica e financeira de 
programas, projetos e atividades e executar auditorias extraordinárias 
determinadas pelo Presidente. 

	

15. 	Além disso, a atuação da AUDIN no âmbito da AEB foi normatizada por 
intermédio da Portaria AEI3 n° 142 de 03/08/17 ,que aprovou o seu Estatuto da Auditoria 
onde constam as finalidades; diretrizes; abrangência e autoridade; independência e 
objetividade; competências e responsabilidades; atuação da AUDIN no gerenciamento de 
riscos e no Planejamento dos trabalhos. 

	

16. 	Atualmente a Auditoria Interna é composta pela seguinte força de trabalho: 

Re spon.sárel pela ge.s tão da 
Eduardo Ribeiro 	 Auditor CIie/' 	unidade, inierlocução com os 

Portaria n° 92MEB 	 STAKEHOLDERS e Funções de 
Supervisão dos Trabalhos. 

A 11/ou Miranda 	 Chefe de Serviço 	
Desempenha funções de auditoria 

e de Supervisão dos Trabalhos. 

.Joâo Sérgio Lima 	 Analista em C&T 	Desempenha funções de auditoria. 

5. A/me Sousa 	 Terceirizada 	 Apoio Administrativo 	- 

	

17. 	A fim de exercer suas atribuições com maior abrangência e independência, a 

Auditoria Interna da AEB está diretamente ligada à Presidência desta Autarquia, 

conforme organograma abaixo, posição essa prevista no Decreto n° 8.868/20 16. 

8,/ 

AÇB 

eduardo.ribeiro
Realce

eduardo.ribeiro
Realce

eduardo.ribeiro
Realce
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Organograma AEB - Governança (*) 

1 Presidência 

DTEL 	 DSAD 	 OPEI 	 DPOA 
Diietona de 	 Diretoria de 	 Diretoria de 	 Diretoria de 
Transporte 	 Satélites, 	 Política Espacial 	 Planejamento, 
Espacial e 	 Aplicações e 	 e Investimentos 	 Orçamento e 

Licencianieiuo 	Desenvolvimento 	Estratégicos 	 Admiaistraçao 

() Decreto n°8.868 de 04/10/2016 

IV. Elaboração do Plano de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 

Este PAINT foi elaborado com a participação de todos os servidores da 
AUDIN/AEB, bem como, foi feita consulta à Presidência, Diretores, e ao Senhor Assessor 
Especial de Controle Interno - AECI do MCTIC, com vistas à definição do escopo de 
auditoria a ser verificado. 

Os trabalhos de auditoria dos temas a serem auditados, através de uma matriz de 
risco, foram classificados observando as probabilidades de erros significativos, fraudes, 
não conformidades e outras éxposições a riscos a que as unidades auditadas serão 
submetidas, considerando os critérios de impacto, associados a sua relevância dentro das 
ações desenvolvidas pela AEB. 

Em 2017 foi realizado o "Diagnóstico de práticas de Controles Internos, Gestão 
de Riscos e Governança da Agência Espacial Brasileira" onde foram identificados os 
macroprocessos finalísticos e de apoio da AEB, documento que foi de fundamental 
importância para o planejamento dos trabalhos desta AUDIN. 

AÇB 
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Na elaboração deste Planejamento, esta AUDIN/AEB teve a cautela de incluir 
somente atividades inerentes à precípua função da auditoria interna, portanto, não se 
vislumbra neste PAINT a execução de atividades que são responsabilidade dos gestores. 

Para a definição do.escopo a ser auditado foi considerado o quadro de servidores 
daAUDIN e quantidade de Homens x Horas líquidas disponíveis. No Exercício 2018 a 
AEB contará com a estimativa de 5.520 HxH, conforme cálculo demonstrado abaixo, as 
quais serão distribuídas nos temas constantes da Matriz anexa a este PA[NT. 

(*) Dias úteis 252— f&ias 22 = 230 

	

23. 	Cabe ressaltar que a definição do escopo e prazos dos trabalhos de auditorias será 
realizada durante a execução do PAfNT, conforme disposto no art. 90  da IN 24 da CGU, 
o qual transcrevemos abaixo: 

"Art. 900  planejamento operacional dos trabalhos de auditoria, com a definição 
dos objetivos, escopo, prazo, questões de auditoria e alocação de recursos deverá 
ser elaborado pelas unidades de auditoria interna ao longo da execução do 
PAINT" 

V. Detalhamento das Ações. 

	

24. 	Em 2018 a AUDIN/AEB atuará em 05 áreas, sendo a área" 3 - controles da 
gestão" a que possui o maior número de temas a serem analisados, todavia, 
aproximadamente 60% da força de trabalho da AUDIN/AEB está direcionada para o 
acompanhamento da área de resultados. 

VI. Ações de Capacitação dos Servidores da AUDIN 

	

25. 	As ações de capacitação previstas estão de acordo com as atividades 
desempenhadas no âmbito da auditoria interna e tratam-se de uma exigência da IIN 24 
editada pela CGU. 

10  
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26. 	Apresentamos a previsão de cursos e participação em eventos. Ressaltamos que 
durante o exercício, caso haja oportunidade e necessidade, poderá haver a inclusão de 
novos cursos e participação em eventos. 

1 Auditor 

1 Compliance Chefe 16 32 1° Sem 	A definir 

1 servidor 

Congresso Brasileiro de Auditoria 1 Auditor 

2 Interna CONBRAL. (Instituto dos Chefe 24 48 2° Sem A definir 

uditores Internos do Brasil LIA) 1 servidor  

Elaboração de dissertação de Mestrado, 

cujo 	objetivo 	geral 	é 	"Propor 	ações 

institucionais relacionadas à Gestão do 

3 Conhecimento 	nas 	unidades 	de 1 servidor 400 400 Jan a Dez Brasília 

Auditoria Interna do MCTIC baseadas 

nos 	modelos 	teóricos 	da área 	e 	na 

- experiência das Instituições estudadas". 

1 Auditor 

4 COSO ICIF Chefe 40 80 1° Sem A definir 

1 servidor 

1 Auditor 

5 Governança Corporativa Chefe 16 32 1° Sem A definir 

servidor  

6 vaIiação das Políticas Públicas 2 servidores 40 1 	80 2° Sem A definir 

TOTAL 1 	672 - - 

VII. CONCLUSÃO 

A Agência Espacial Brasileira está num momento de reinvenção e o exercício de 
2018 será um ano onde ocorrerão mudanças estruturantes na forma de atuação da AEB, 
em virtude da implementação do seu planejamento estratégico, bem como dos 
desdobramentos da política de riscos da Agência. 

Diante desse desafio a Auditoria Interna mesmo com uma força de trabalho 
reduzida, deve focar suas ações na melhoria continua dos processos da gestão e buscando 
sempre a capacitação de seus profissionais para estarem alinhados com esta nova fase 
daAEB. 

11 
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Daremos ênfase ao acompanhamento das áreas finalísticas da AEB 
principalmente quanto ao cumprimento das metas previstas, envolvendo nesse contexto 
as transferências concedidas pela Agência ao seus stakeholders. 

O presente plano será executado no período de 02 de janeiro a 31/12/2018, sendo 
que o planejamento operacional de como serão as auditorias ocorrerá durante o exercício 
incluindo, dentre outras ações, a definição do escopo a ser auditado e o detalhamentos 
do HxH, conforme previsto no Art. 9° da IN CGU N° 24, de 17/11/15. Os temas 
propostos neste planejamento podem sofrer algumas alterações em função de demandas 
tanto da presidência quanto dos órgãos de controle. 

Cabe ressaltar que na elaboração deste PAINT, a Auditoria Interna adotou o 
procedimento de consultar as diretorias técnicas, administrativa e a ouvidoria da AEB 
para nortear o presente planejamento. Além disso, foi consultado também a Assessoria 
Especial de Çontrole Interno do Ministério da Ciência Tecnologia, Inovações e 
Comunicações sobre o alinhamento do presente plano ao Ministério. 

Estamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas ou esclarecimentos 
relacionados a este Plano de Auditoria Interna para o Exercício de 2018, cuja elaboração 
atende ao previsto na Instrução Normativa CGU n° 24 de 17 de novembro de 2015. 

Brasília, 18 de dezembro de 2018. 

1. 
Ai!! Bas4*'de Mira 	 dÓã?rgio,iese'rra de Lima 

Chefe'fle 	ÇO 	 Analista em Ctncia e Tecnologia 

duardo Ribeiro 
Auditor Cli efe 

De acordo 

José Raimundo Braga Coelho 
Presidente 
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- Gettão de Suprimento de Bens e Sorsiças 

Não ttavcr processos/Iluso de trabalhos definidos PrOCeSSOS Licilatõrios ore desacordo cons a legislação 

Licitações e Controlos- Pregão. Dispensa Incisigibulidode 	sigenlc Gcroocrarneolo e íiscaliaação da Coniraios seni obsersãncua da legislação sugenio Serviços 	3 	 3 	 9 
prestados cor desacordo coro o contratada. Aondncia de critérios de nusieniabulrdade aoibienial 

Vcrtíuc.ur o atcrtduruucnta das cugéiicuas da 
lrgtslaçãoperlirranle 	(Lei tiC  5 cabO. Lei 

ALTO 	 2' sem 	
o lit521) nicl qoaotO 	licitação. (orrnaliaaçãa. 

,cootralação e execuçao (incluindo o analise do 
.cunlpnnrento do objeiol Anolusar 25% das 
nqouSiçdeb 

2 1 	 Poluias de Riscos Não adoção de niedudas para a ofensa irnplcrncnlução da polilica de riscos 3 4 12 - 	ALTO 
Acabar 	se 	a 	ortplententaçãa da 	Político 	de 

1 e r san 	Gestão de Riscos essa sendo dOurada de acordo 
cosi o estabelecido no POLIGRI/AES 

300 

• - - 1 .me trarei _t_ 
Coninbotr 	çem 	ti 	gestão 	para 	quo 	traja 	o 
otendinicoto integral da todas as solicitações e 

3 1 Decisões do Tnbuinat de Cont., da União - TCU Não atondintenio aos acórdãos e ditigéncias do TCU. 2 3 6 5(go 1r 	2 sem 
detersrtinaçães 	do 	1 CU. 	autos-és 	do 

140 
acompanhantenio 	das 	providencias 	adotados 
pala AEB para atendimento das demandas da 
TCU. 

Acompanharcavatiar os medidas adotados pelas 
gemeres caos vistos oo atendimento tempestivo 

Não aieridiriioiite leitapastieo das solicitações da auditoriacdas rceorrirndaçoes da CGU. Aiiséncia de ietograt 	das 	receoieodaçdcs 	da 	CGU 
3.2 Recenicndctçoes da Centrotodnria-Gcrat da União- CGU 000ripanttamesio da imptnirsonioção das rocomtiandaçõos da CGU. Falta de alintnimtaçdofotualia.ação do 2 3 6 MEOIO 1 	e 2 	sorri 

Enca lSO utmintiar aos gestores a posição mensal do 
Sisteitia Meseer. m atendionio 	das 	recomendações 	da 	CGU 

cenfennn Sistema Monitor 

Drónir indicadores e tecias do qualidade dos 
isabatttos 	ioatsaados. 	Itidicadures 	e 	etnias 	do 

3 3 Definir Indicadores para 	utuiação da Auditoria lintenta o Não mensuração das beneficies o-atidos pelo atuação da Audin 2 2 4 MÉDIO 1 sem 
ucetnpantiumente 	de 	reeoniendrçõcs 	pela 
auttditeriui 	mmmc 	e 	de 	esuptooteniação 	das 

( 
recomendações: 	Indicadores 	de 	perdas 
finnnceiras evitadas e dos -alores recuperadas 

Elaborar e PAINT que atenda é IS Id' 24 da 

34 Ét.dioração da PAINT 
lnebservãncta das proccdirriortos Iepoiscínnriais vigonins: Deseoefonitsdado cote os Aris 4 	a 8 da IN 

2 2 4 MEDIO 2' 	ita se CGU beiti cnoto seja camutável e que colabore 50 
24/201 

Como apertetçoamnerttn da gesilto 

Aprese 	çã 	d 	tiAtNF 

3. Eloberação de SAINT 
lnebsorvãncia dos preccdtitiattros legais e formais vigentes. Dosconformidade cote os Ans 	W. 	3 	ló e 

2 1 2 BAIXO 	- . 	-. 'so ns e 'dgido na legtstaçcto posutisanda 	cnctcuttplaoda 60 
(9' da IN ãafãol3-CGU 

os ações previstas no PAINT.  

Estabelecer 	a 	itictodologia 	para 	atoliar 	es 

3_6 As-aliares Coimtsolos Internos Controlo Intenta não eficaz 4 4 14 ALTO 1 	02 	sent 
controles intentos fandasneimiada no metodologia 

260 
de 	COSO 	Asatiar tia 	inirimo os coittsolcs 
internes do pelo monas dote processes da A3 



r...sa. A. 1a...... - 
Atuação da equipe roer conhecimento Idonico. bem como. o doncnmpnmento do AoL .P. III. da 1N24/2015 

_ - 
Tomar mais cftcar. o trabalho de audilono. 

4 1 Açdes do Capacitaçâo 
COU 

1 2 2 BAiXO I'rcm qaalilicaodo o neo corpo tienico 	Peootovcr o 672 
desensolvnoento profissional continuo 

Verificar se esta havendo a correra alimentação 

42 Ssslnnras Corposalss'os Não alintcnlaçio do formo cartola dos sistemas coorporatisos do Contrito Federal 2 2 4 MÉDIO Li W. 
do Sistema de Aprnciaçio o Rogtslro dos Atos de 

229 
Admissão e Concessão Pensies Civis e Militares - SISACrrCU. 

_o_ fluiu ttL5t• 1jIJ11J1i;v _ - PriiltIt' 

Dar continuidade ao lrabalho iniciado em 2017 
Aconipaohar o Mera 0311- lançar o primeira saidliic de obscrvaçàa da Terra para verificar no a csnçnção vilá do acordo com 

5.1 da sdnc Arsazbsio. da Ação Orçamrntárta da área finulísttca - 20VC - Folia de mecanismos de mensuração dernsolladon. Esrobnlrcimestlo da meias iratinglvris: 	Não 
2 3 6 MÉDIO 2 

pnrv'isto o se há uma gerado de riscos adotada. 
770 

ançanto e Operação de Salililcs, cern a Infrooslrataro volvintr. L 	me Desen 	rrrc csosprinrrnto das roelas Não haver polilica do gerenciamento de riscos, dorido 	iníase 	a 	analise 	dos 	resultados 
Asaociada, do Programa Ni  2056 Poltlica Espacial. alcançados, dortm do controlo do Programa 

Espacial.  

Dar continudado ao Irabalho iniciado em 2017 
Acompanhar a Mora OOVC - Realicar soe de qoalificação do Volcnlo para verificar se a esecoção está de acordo CO. 

52 
Lançador do Micnoosalfltileu (VLM 5) com carga 601 nuciooal da Ação Falia de mecanismos de menstuoação da resultados, Esrabelecimmnio de meras inalingivnis; Não 

3 6 MÉDIO 2u pmsislo e se há urra gestão riscos adotada, 
726 

Orçaotesrária - 20V0 - 	Pnojeto 	Velcalos Lançadores - do Programa crumpeimooto das metas; Não haver pollltca de gerenciamenlo de riscos, dando 	Infase 	a 	análise 	dos 	resultados 
Nacional de Alisidades Espacial - PNAE 2012 - 2021 alcançados, dentro do controlo do Programa 

Espacia(. 

Verificarse foram cserrpnsdos os inqaisilos para 
a fomtatuaação, bem como se bá o dcs'tdo 
acompanliameoto eonálisc de prestação de 

Falhas na fonttaltoação, fiscalização e .5stãlise das prestação do contas das smnsforflocias ríniaadas (Termo 
cansas dando ênfase ao csmpnmrolo da objeto e 

53 Transferem as de Execução 1) san mal roda 	TED e T reto da P me I) 1 f mi çães orcadas c/ou, incompletas nos 3 3 IS EXTREMO 1 	e 2 roto 
siuresnas do governo federal Não cumpnmenro da objeto. 

dos recursos rnansf rsdos saNe na da 	TED 
mlocionadon com os Metas sob análise (lirns ncs  

5.1 e 52 desta sorri,.) para s'rnficar a 
efelivrdadn dos mesmos. dentm do controlo do 
Pooguonra Espacial 


